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Giriş 
 
 
 
 
Davut’un yaşamı bir sürü maceraya ve sürüncemede kalan olaya sahne olmuştur. İşleyeceğimiz 
derslerden bir ya da ikisini çocuklar biliyor olabilir, ancak diğerleri daha az bilinen hikayelerdir. 
Davut’un yaşamına birlikte göz atarken güçlü olan yanları kadar zayıflıklarına ve zaferleri kadar 
yenilgilerine de tanık olacağız. Davut’un da tıpkı bizler gibi bir insan olduğunu hatırlayacağız. Bütün 
bunlar aracılığıyla Davut’un Tanrı’ya olan imanı hakkında öğreneceğiz. Bizim duamız, bu derslerin 
Tanrı’ya görkem vermesi ve pek çok çocuğun Rab’bi çobanları olarak kabul etmesinde ve Davut gibi, 
Tanrı’yı yürekten izleyen kişiler olmasında bir araç olarak kullanılmasıdır (1.Samuel 13:14). 
 
Her dersteki temel gerçeği öğretmek ve uygulamak 

Çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatmakla yetinmeyin! Derslerde verilen gerçeği her yönüyle 
öğretin ve bu gerçeği çocuğun yaşamına dikkatle uygulayın. Her dersin özetinde vurgulanması gereken 
temel gerçeği ve bunları ne zaman öğretip ne zaman uygulamanız gerektiğini göreceksiniz. “TG” temel 
gerçeğe; “TG+” İmanlı çocuklar için uygulanacak temel gerçeğe ve “TG-” iman etmemiş olan arayan 
çocuklar için uygulanacak temel gerçeğe işaret eder. 
 
Lütfen bu uygulama noktalarını kendi durumunuza adapte etmekten çekinmeyin. Örneğin, uygulamada 
bir erkek çocuğun adı geçmesine rağmen grubunuzda sadece kız çocuklar olabilir. Sözü edilen 
uygulama daha büyük çocuklara yöneliktir, oysa grubunuzdaki çocukların hepsi daha küçük olabilir. 
Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın.  
 
Arayış içinde olan çocuklara kurtuluş yolunun öğretilmesi 

Çocukların büyük çoğunluğu Kutsal Yazılar’ın kurtuluşla ilgili olarak öğrettiklerini ya çok az bilirler ya 
da hiç bilmezler. Düzenli olarak yaptığınız dersler konuları derinlemesine incelemelidir. Tek bir derste 
birden fazla gerçeği tam anlamıyla öğretmeniz mümkün değildir.  
 
Bu dersleri her hafta öğrettikçe, sözü edilen gerçekleri kullanarak dikkatle öğretişte bulunacaksınız ki, 
çocuklar nasıl kurtulabileceklerini öğrensinler. Bütün bunları tek bir derste etkin bir şekilde öğretmeniz 
mümkün değildir.  
 
Tanrı 
 

Çocuklara Tanrı hakkında, O’nun özelliklerini ve işlerini öğretin; Tanrı kutsallık, adalet, doğruluk, güç 
ve sevgi Tanrısı’dır ve her biriyle kişisel olarak ilgilenir.  
 
Rab İsa Mesih 
 

Çocuklara Rab İsa Mesih’in kişiliği ve işleri hakkında öğretin; O’nun tanrılığını, insanlığını, ezelden 
beri varoluşunu, bakireden mucizevi doğumunu, kusursuz yaşamını, günahlara karşılık olan ölümünü, 
bedenen dirilişini, göğe alınışını, inanlılar için yalvarışta bulunduğunu ve ikinci gelişini.  
 
Kurtuluş yolu 
 

Çocuklara kurtuluşun yolunun sadece İsa Mesih’in çarmıhta tamamladığı işten geçtiğini öğretin. 
Günahlarından tövbe etmek ve iman yoluyla Mesih’i kabul etmek durumunda olduklarını ve bu sayede 
elde edecekleri yeni doğuşun, kendilerini Tanrı Sözüne itaat eden bir yaşama yönlendireceğini öğretin.  



 Davut, Tanrı’yı Yürekten İzleyen Adam 

 4 

İmanlı çocuklara büyüme yolunun öğretilmesi 

Hıristiyan çocuklara İsa Mesih için nasıl yaşamaları gerektiği öğretilmelidir. Tanrı Sözü’ndeki büyük 
gerçekleri daha derinden anlayabilmeleri için yönlendirilmeleri gerekir. Bu gerçekleri onlara dikkatle 
açıklayın ve gündelik yaşamlarında bunları uygulamaya koymalarına yardım edin. “Kutsal Yazılar’ın 
tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için ya-
rarlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2.Timoteos 3:16-17). 
 
Danışmanlık için hazır olun 

Öğretişlerinizin sonucunda bazı çocukların nasıl kurtulabilecekleri ya da Hıristiyan yaşamı hakkında 
soruları olabilir. Onlara yardım etmeye hazır olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Bunu yapabilmenin en 
uygun zamanı, Kutsal Kitap dersinden ayrı olarak, programın başlangıç kısımlarıdır. 
 
Eğer ders sırasında yapılacak olursa, sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olmak üzere size 
gelmeleriyle, kurtuluş için Mesih’e gelmeleri gerektiği hakkındaki Tanrı’nın çağrısını birbirinden ayrı 
tutmanız çok önemlidir. Bu ayırımı yapmakla, çocuğun kafasında danışmanlık almak üzere size 
gelmekle, kurtulmak için Mesih’e gelmek arasında bir karışıklığa meydan vermemiş olursunuz. 
Çocuklara asla kurtulabilmek için önce birisiyle konuşmaları gerektiği ya da sizinle konuştuğunda 
kurtulmuş olduğu şeklinde bir izlenim vermeyin. Çocuklar üzerinde asla baskı kurmayın ya da duygu 
sömürüsü yapmayın. Kısaca, çocuk imanlı olsun ya da olmasın, sorusu her neyse bunu size 
sorabileceğini bilsin. Bütün bunları yaptıktan sonra tabii ki dersin sonunda başka şeylerle meşgul 
olmayın ya da alelacele gitmek zorunda kalmayın. 
 
Örneğin, çocuklara Davut’un Rab’bin koyunlarından biri olduğunu söylediğinizde, onlara Rab’bi 
tanıyıp tanımadıklarını, O’na ait olup olmadıklarını sorabilirsiniz. Şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz: 
 
“Belki Rab’bi çobanınız olarak tanımıyorsunuz. Belki Tanrı yüreğinize konuşuyor ve siz de kurtulmak 
istiyorsunuz, ama kafanızda hâlâ sorular var. Bugünkü dersi dikkatle dinleyin. Eğer dersimizin sonunda 
günahtan nasıl kurtulmanız gerektiğinden hâlâ emin değilseniz, ben size yardım etmeye hazırım. 
Arkadaşlarınız sınıftan ayrılırken lütfen siz gelip şu öndeki sıralardan birine oturun. Orada 
oturduğunuzu görürsem, yanınıza gelip nasıl kurtulabileceğinizi size açıklamaya çalışacağım.”  
 
Elinizdeki bu çalışma kitabının sonunda, Mesih’e iman etmek isteyen bir çocuğa nasıl danışmanlıkta 
bulunmanız gerektiğiyle ilgili adımların özetini bulabilirsiniz.  
 
Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce görsel nesneler kullanma ve sahne değiştirme provaları yapın. Bütün 
şekilleri tanıyın ve derste bunları ne zaman kullanmanız gerektiğini bilin. Her sahne için bazı önerilerde 
bulunuyoruz, ancak bunlar hiçbir şekilde temel değildir. Bütün öğretişiniz düz bir bez fon üzerinde de 
yapılabilir.  
 



 

 5 

Genel bakış 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

İsrailliler bir kral seçer  
 

1.Samuel 8-10 

Tanrı’nın yolları 
insanın yollarından 
iyidir. 
 

Kurtulmamış olanlar: Günah 
dolu yolunuzdan Tanrı’nın 
yoluna dönün. 

Kurtulmuş olanlar: Her zaman 
Tanrı’nın istediği şekilde 
yaşamalısınız.  

Mezmur 23’ün tamamını 
okuyun, ancak gelecek 
haftaya kadar ayeti 
öğretmeye başlamayın.  

Saul’un itaatsizliği 
 

1.Samuel 12-15 

Tanrı günahı 
cezalandırır. 

Kurtulmamış olanlar: 
Günahınızda devam 
ederseniz bu sizi sonsuz 
cezaya uğratacaktır.  

Kurtulmuş olanlar: Size ait olan 
cezayı üstlendiği için Rab 
İsa’ya şükredin. 

“Rab çobanımdır, eksiğim 
olmaz.” 

Mezmur 23:1 
 

Tanrı bir kral seçer 

1.Samuel 16 

Tanrı sizin yüreğinizi 
görür ve içindekileri 
bilir. 
 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı 
yüreğinizin günahlı 
olduğunu görür – Tanrı’nın 
yaşamınızı değiştirmesine ve 
size yeni bir yürek 
vermesine ihtiyacınız var. 

Kurtulmuş olanlar: İsa sizi 
kurtardığı için Tanrı 
yüreğinizin doğru olduğunu 
görür, ama günah işlerseniz 
bu günahı Tanrı’ya itiraf 
etmelisiniz. 

Mezmur 23:1’i tekrar edin. 

Davut ve Golyat 
 

1.Samuel 17:1-54 

Davut gibi davranın – 
diri Tanrı’ya güvenin, 
O’na iman edin.  

Kurtulmamış olanlar: 
Günahınızdan kurtulmanın 
tek yolu Tanrı’nın Oğlu olan 
Rab İsa Mesih’e iman 
etmektir.  

Kurtulmuş olanlar: Doğru olanı 
yapmanıza cesaret vermesi 
için Tanrı’ya güvenin. 

“Beni yemyeşil çayırlarda 
yatırır, sakin suların kıyısına 
götürür.” 
Mezmur 23:2 

Bir dost ve bir düşman 
 

1.Samuel 18:1-16; 
19:1-10;20 

Tanrı, çocuklarına 
birbirlerini 
sevmelerini buyurur. 
 

Kurtulmuş olanlar: 
Hıristiyanlar’ın hepsini 
sevmelisiniz. 

Mezmur 23:1-2’yi tekrar 
edin. 

Davut düşmanına 
dokunmaz. 
 

1.Samuel 21:1-22:2; 
22:17-19; 23:1-24:22; 
26:1-25 

Tanrı, çocuklarına 
diğer insanlara karşı 
merhamet 
göstermelerini 
buyurur. 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’nın 
size gösterdiği merhameti 
anlamadan bu buyruğa itaat 
edemezsiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Sizden nefret 
eden ya da sizi yaralayan 
kişileri bağışlamak 
zorundasınız. 

“İçimi tazeler, adı uğruna 
bana doğru yollarda öncülük 
eder.” 
Mezmur 23:3 
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Ders 1 
İsrailliler bir kral seçer 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 8-10 
 
Temel gerçek 

Tanrı’nın yolları insanın yollarından iyidir. 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günah dolu yolunuzdan 
Tanrı’nın yoluna dönün. 

Kurtulmuş olanlar: Her zaman Tanrı’nın istediği 
şekilde yaşamalısınız. 

 
Ezberlenecek ayet 

Davut’un yaşamı hakkında öğrenirken Mezmur 
23’ü kullanmanızı öneririz. 
 

Bu ilk derste Kutsal Kitap’tan Mezmur 23’ün 
tamamını okuyun, fakat gelecek haftaya kadar 
ayet ezberletmeye başlamayın. 
 

Bu ayetlerin bir çoban olan Davut tarafından ya-
zıldığını açıklayın. Davut Rab’bin çobanı olduğunu 
ve kendisinin de O’nun koyunlarından biri olduğu-
nu söyler. Davut’la birlikte Rab’be ait olan herkes, 
“RAB benim çobanımdır” (Mezmur 23:1) diyebilir. 
 
Görsel gereçler 

 Şekiller: D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, 
D-6a, D-7, D-8, D-9 ve D-12 

 Arka zeminler: Dış mekan sahnesi ya da 
düz renk bir kumaş 

 Temel gerçeği bir sözcük şeridi halinde bu-
lundurmanızda yarar olacaktır. “Tanrı’nın 
yolları insanın yollarından iyidir” cümlesini 
renkli bir karton üzerine yazın. (Yazarken 
küçük çocukların da rahatlıkla okuyabilmesi 
için küçük harfler kullanın.) Arkası keçeli 
kağıttan kestiğiniz şekillerden artakalan 
pürüzlü kağıt artıklarını kartonun arkasına 
yapıştırın. Temel gerçeği derste ilk 
öğrettiğiniz anda bu sözcük şeridini 
tahtanızın üst kısmına yerleştirin. (Metnin 
yan tarafında “TG” işaretini gördüğünüzde) 
Şerit tahta üzerinde kalmaya devam etsin ve 

ders boyunca temel gerçeği her 
öğretişinizde buna işaret edin. 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Hiç kendi istediğiniz şeyi yapmak istediğiniz 
oldu mu?  

 
Olayların Gelişimi 
 

1. Halk bir kral ister. TG 

2. Samuel dua eder. 

3. Bir krala sahip olmanın bedeli. 

4. Halk yine de bir kral ister. TG- 

5. Tanrı Samuel’e, “Yarın.....” der. 

6. Saul eşekleri aramaktadır. 

7. Saul Samuel’le karşılaşır. TG+ 

8. Saul meshedilir. 

 
Doruk Noktası 
 

 Saul seçildi, ama nerede olabilir ki? 

 
Sonuç  
 

Saul kral ilan edilir. TG+, TG- 
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Derse giriş yaparken ses tonunuzu 
iyi kullanarak çocukların ilgisini çekin. 
Göz temasını ders boyunca sürekli 
tutmaya gayret edin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Bir kral!” Şaşkınlıkla ağzınızı 
kapatın! 
 
 
 TG 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu “Tanrı’nın yolları insanın 
yollarından iyidir” kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar diz çöküp 
Samuel’le birlikte dua ederek 
öğreneceklerdir.  
 

Ders 

Hiç kendi istediğiniz şeyi yapmak istediğiniz oldu mu? Benim oldu. 
Dağhan’ın da başına geldi. Babasının marangoz atölyesindeydi. Ba-
bası ağaçtan bir şeyler yaparken onu seyretmekten çok hoşlanırdı.  
Babası kendi işiyle meşgulken, Dağhan eline küçük bir testere ve 
bir tahta parçası aldı. Babasının yaptıklarını kendisinin de 
yapabileceğini düşündü. “Dağhan dur! Testereyi ters tutuyorsun – 
bak göstereyim” diye bağırdı babası. 
“Tamam baba. Sorun değil, ne yapmam gerektiğini biliyorum,” 
dedi. Çabucak tahta parçasını kesmeye girişti. Fakat o da ne! 
Testere kaydı ve Dağhan’ın elini kesti. Dağhan tahtayı kendi 
istediği yolla kesmek istedi. Oysa babasının sözünü dinlemeli ve 
doğru yöntemi kullanarak tahtayı kesmeliydi. 
 

Sahne 1 

Arka zemin: Düz bir kumaş ya da dış mekan sahnesi. 

Uzun yıllar önce İsrail halkı da kendi istedikleri şeyi yapmak iste-
diler. Yaklaşık 450 yıldır Tanrı’nın kendilerine verdiği topraklarda 
yaşıyorlardı. Tanrı onları yönetmesi için çeşitli adamlar seçti ve bu 
adamlara halkın Tanrı’nın isteğine göre nasıl yaşaması gerektiğini 
gösterdi.  
Samuel uzun zamandır halka önderlik yapmaktaydı (Samuel’i, D-1 
yerleştirin), fakat artık iyice yaşlanmıştı. Halk bundan böyle kendile-
rini bir kâhinin yönetmesini istemedi. Tıpkı diğer uluslarda olduğu 
gibi kendilerinin başında da bir kral olmasının iyi olacağını düşü-
nüyorlardı. Kendilerini temsil eden bir grup, kâhinle görüşmeye gitti.  
Temsilcileri (D-2) yerleştirin.  

“Samuel” dediler, “gitgide yaşlanıyorsun; oğulların bizim 
başımızda iyi bir önder olacak yeterlilikte değiller. Bizi yönetmesi 
için bize bir kral ver.” 
Bir kral! Tanrı’nın, kendilerinin kralı olduğunu bilmiyor muydu bu 
halk? Diğer tüm uluslardan farklıydılar. İsrail halkının hiçbir zaman 
insan bir kralı olmamıştı. Tanrı onların kralıydı ve onlara yasalar 
vermişti. Bir insan kötü ve gaddar olabilirdi. Bir insan onları günah 
dolu yollara saptırabilirdi, ama Tanrı bunu asla yapmazdı. Tanrı’nın 
yolları insanın yollarından daha iyidir. Tanrı kusursuz olduğu ve 
asla hata yapmadığı için, O’nun yolları her zaman iyi ve doğrudur. 
Kutsal ve bilge olduğu için yaptığı her şey de kusursuzdur. Kutsal 
Kitap iki ayrı yerde şöyle der: “Tanrı’nın yolu kusursuzdur” 
(2.Samuel 22:31; Mezmur 18:30). Hiçbir kral onları Tanrı’nın 
yönettiği gibi yönetemezdi. Halk bir kral istemekle hata yapıyordu. 
Diğer uluslar gibi olmayı istemeleri yanlıştı.  
Samuel halkın bu günahı karşısında çok kızgındı. Yıllardır Tanrı’ya 
sadık bir şekilde hizmet etmişti. Bu halkı yönetmiş ve Tanrı’ya itaat 
etmelerini öğretmişti, çünkü Tanrı’nın yolu her zaman en iyi yoldur. 
Herhalde halkın kendisini önder olarak reddettiğini düşünüyordu. 
Fakat Samuel hiç kimseye bir şey söylemedi, onun yerine dua 
ederek Tanrı’ya döndü. 
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Sahne 2 

Arka zemin: Sahne 1’le aynı. Ayakta durmakta olan Samuel’i (D-1) çıkarın ve 
dua etmekte olan Samuel’i (D-3) yerleştirin. 

Şimdi de Tanrı halka kızgındı. Bir kral istemekle günah işlemişlerdi 
(1.Samuel 12:19; Hoşea 13:11). Tanrı’nın isteği yerine kendi 
isteklerine göre yaşamak istediler. Tanrı tarafından yönetilmek 
yerine bir kral tarafından yönetilmeyi daha çok istediler. Bu nedenle 
Tanrı’nın duasına verdiği yanıt Samuel’i şaşırtmış olmalıydı.  
Tanrı Samuel’e, “Halkın sana bütün söylediklerini dinle,” dedi. 
“Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler. 
Onları Mısır’dan çıkardığım günden bu yana, beni bırakıp başka 
ilahlara kulluk ediyorlar. İşte yine aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi onları 
dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak 
kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle.” 
Sahne 3 

Dua etmekte olan Samuel’i (D-3) çıkarın ve ayakta durmakta olan Samuel’i 
(D-1) yerleştirin. 

Halkı temsil eden önderlerin karşısına çıkan Samuel, “Bir kral 
istediğinizi söylerken ne istediğinizin farkında mısınız acaba?” diye 
sordu. “Size krallık yapacak kişinin yönetimi nasıl olacak biliyor 
musunuz? Oğullarınızı alıp ordusunda görevlendirecek. Kızlarınızı 
ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. Seçkin tarlalarınızı, bağ-
larınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek. Sırtınıza ağır 
vergiler yükleyecek. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar 
gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama 
Rab o gün size karşılık vermeyecek.” 
Bunca uyarıdan sonra halk mutlaka fikrini değiştirirdi, değil mi? 
Artık bir kral istemezlerdi, ne dersiniz? 
“Hayır, bir kral istiyoruz” dediler. “Böylece biz de bütün uluslar 
gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşla-
rımızı sürdürecek. Bir kral istiyoruz.” 
Ne kalın kafalı bir halktı bu! Tanrı’nın isteğini biliyorlardı. Tanrı’ya 
itaat etmenin daha iyi olduğunu bilmelerine rağmen, kendi yollarını 
seçtiler. Uyarılara kulak asmadılar. Niçin böyle davrandılar dersi-
niz?  
Çocukların yanıtlamasına izin verin. 
Çünkü onlar günahkârdı. Aynen sizin ve benim gibiydiler. Bizler 
birer günahkâr olarak dünyaya geliriz ve günahkârlar da kendi 
yollarına göre yaşamak isterler. Tanrı, kendisini bütün yüreğimizle 
sevmemiz gerektiğini söyler. Tanrı, yaşamımızdaki herkesten ya da 
her şeyden daha önemli olmalıdır. Pekala, sizin durumunuz nasıl? 
Futbol oynamak ya da televizyon seyretmek Tanrı’dan daha mı 
önemli sizin için? İyi olan bazı şeyleri bile Tanrı’dan daha çok 
sevmemiz mümkündür. Tanrı diğer insanları da kendimiz gibi 
sevmemiz gerektiğini söyler; fakat günahkâr yüreklerimiz 
kendimizi daha çok sevmemize neden olur. Yiyecek güzel şeyler 
olduğunda, ilk önce kendiniz için ya da diğerlerinden daha çok 
almak istediğiniz oldu mu hiç? Ya da birisinden çok nefret ettiğiniz,  

 

 
 
 
Büyük bir çocuk ya da yardımcınız 
1.Samuel 8:7-9’da Tanrı’nın verdiği 
karşılığı okusun.  
 

 
Samuel’in söylediklerini 
duygularınızı katarak okuyun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklar bu bölümü canlandırarak 
öğrenebilirler – kararlarını 
verdiklerini göstermek için kulaklarını 
tıkayabilirler, kollarını bağlayıp 
somurtabilirler ve kafalarını 
sallayabilirler.  
 
 
 
TG- 

Tanrı’nın ilk yarattığı adam O’na 
karşı itaatsizlik etmeyi seçti. O 
günden itibaren her birimiz günah 
işleme “isteğiyle” doğuyoruz ve 
günahı seçiyoruz. Mesih 
günahlarımızın bağışlanması için 
öldü (1. Korintliler 15:3-4). 
 
 
 
 
 



 Davut, Tanrı’yı Yürekten İzleyen Adam 

 10 

Sınıfınızdaki çocukların anlayabileceği 
türden örnekler vererek (kilise yerine 
bir spor karşılaşmasına ya da 
sinemaya gitmek gibi) , Tanrı’nın 
yerine başka ne gibi şeylere öncelik 
verebileceklerini açıklayın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Harita üzerinde çocuklara Ramah 
kentini gösterin.  
 
 
 
 
   
 
 
Saul ve hizmetkarının kızlarla 
karşılaşmasını canlandırın.  
 
 
 
 
 
 
 

hatta o kişiyle kavga bile ettiğiniz oldu mu hiç? Bizim yaşama 
tarzımız, Tanrı’nın bizim yaşamamızı istediği tarzdan o kadar farklı 
ki. Aslında hepimiz bir kral isteyen İsrail halkı kadar günahkâr ve 
inatçıyız. 
Ayakta durmakta olan Samuel’i (D-1) dua etmekte olan Samuel’le (D-3) 
değiştirin. 

Samuel tekrar dua ettiğinde Tanrı ona, halkın bir kralı olabileceğini 
söyledi. Herhalde Samuel üzgün bir şekilde halkı evlerine gönderdi.  
Temsilcileri (D-2) çıkarın.  

Tanrı kısa bir süre sonra Samuel’e tekrar konuştu. “Yarın bu 
saatlerde sana Benyamin oymağından bir adam göndereceğim. 
(Benyamin, İsrail ulusunu oluşturan 12 oymaktan birisiydi). Onu 
halkımın başına kral yapacaksın.” 
“Yarın... bir adam... onu kral yapmak mı?” Samuel’in kafasında bir 
sürü soru dolaşıyor olmalıydı, fakat yapabileceği tek şey beklemek-
ten ibaretti. (Samuel’i D-3 çıkarın.) Oysa Tanrı halihazırda bir şeyler 
ayarlıyordu. Bunun iki gün öncesinde, Tanrı’nın planının bir parçası 
olarak, birkaç eşek kaybolmuştu. Tanrı bu eşeklerin nerede olduğu-
nu ve bundan da önemlisi bu eşekleri kimin bulmaya çalışacağını 
biliyordu. 
 

Sahne 4 

Arka zemin: Dış mekan. 

Eşekler saygıdeğer bir çiftçi olan Kiş’e aitti. Eşekleri yakın çevrede 
bulmaları mümkün olmamıştı. Böylece Kiş, oğlu Saul’u ve 
hizmetkârlardan birini kaybolan eşekleri aramaya gönderdi.  
Saul’u (D-4) ve hizmetkârı (D-5) yerleştirin.  

Vadileri dolaştılar, tepelere tırmandılar. Ovalara baktılar. Fakat 
Kiş’in eşeklerini bir türlü bulamadılar. Üç günlük arayışın sonunda 
Saul vazgeçmeye hazırdı. 
“Haydi artık eve geri dönelim” dedi hizmetkâra. “Herhalde babam 
artık eşeklerden çok bizim için endişelenmeye başlamıştır.”  
“Durun bir dakika” diye karşılık verdi hizmetkâr. “Ramah Kenti’ne 
çok yakın bir yerlerdeyiz, değil mi? Tanrı’nın sözlerini konuşan bir 
Tanrı adamı yaşıyor burada. Onun çok harika biri olduğunu ve 
olacağını söylediği her şeyin gerçekleştiğini duydum. Gelin gidip 
onu bulalım. Belki eşeklerin nerede olduğunu bize söyleyebilir.” 
Saul bunu kabul etti ve birlikte Ramah’a doğru yola çıktılar. 
Yokuştan kente doğru çıkarlarken, kuyudan su çekmeye giden 
kızlarla karşılaştılar. 
 

Sahne 5 

Arka zemin: Dış mekan. Kızları (D-6) ve su testilerini (D-6a) ekleyin. 

“Bilici, Tanrı adamı burada mı?” diye sordular.  
“Evet, ilerde. Şimdi çabuk davranın. Kentimize bugün geldi. Kente 
girer girmez, yemek için tapınma yerine çıkmadan önce onu
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bulacaksınız. Kurbanı o kutsayacağı için, kendisi gelmeden halk 
yemez. Onun için acele edin” diye açıkladı kızlar.  
Kızları (D-6) ve su testilerini (D-6a) çıkarın. 

Sahne 6 

Arka zemin: Dış mekan. 

Saul ve hizmetkârı aceleyle kente doğru ilerlediler. Karşılarına ilk 
çıkan kişi Samuel’di (Samuel’i – D-1 yerleştirin), fakat onun aradıkları 
kişi olduğunu bilmiyorlardı. 

Samuel Saul’un kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu izlerken 
Tanrı Samuel’e, “Sana sözünü ettiğim adam bu işte. Kral olacak 
kişi budur” dedi. Aynı anda Saul Samuel’e yaklaştı ve, “Bilici olan 
Tanrı adamını nerede bulabilirim” diye sordu.  

Samuel, “Aradığın kişi benim” diye yanıtladı. “Önümden tapınma 
yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın 
sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim. O 
arada üç gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma; onlar bulun-
du. İsrail’in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil 
mi?” 

Saul şaşkınlık içindeydi! Tanrı adamı nasıl olur da eşekler hakkında 
bilgi sahibi olabilirdi. Ayrıca, “İsrail’in özlemi kime yönelik? Sana 
ve babanın ailesine değil mi?” demekle ne kastediyor olabilirdi ki? 
Saul kral olacağını aklının ucundan bile geçirmezdi. Önemli biri 
olmadığını düşünüyordu. Halk bir kral istiyordu ve Tanrı onlara bir 
kral vermek üzereydi. 

İsrail halkı, kendilerine verilen kral aracılığıyla ders alacaktı. Tanrı 
onlara, kendi kendine yaptıkları bencilce planlardan daha iyi bir 
planı olduğunu gösterecekti. Tanrı’ya karşı itaatsizlik etmeleri ve 
kendi keyiflerine göre davranmaları büyük bir hataydı. Bazen Rab 
İsa Mesih’e iman eden Hıristiyan çocukların da, Tanrı’nın 
yollarının insanın yollarından daha iyi olduğuna dair ders alması 
gerekir. Eğer kurtuluşa kavuştuysanız, yaşamınızı Tanrı’nın yoluna 
göre sürdürmelisiniz. Refik bir Hıristiyan’dı. Tanrı’nın, anne babası-
na, öğretmenlere ve okuldaki kurallara uymasını istediğini biliyor-
du. Fakat Refik okuldaki çetede kalmak istiyordu. Diğerlerinin ken-
disine gülebileceğini düşünerek hiç kimseye Hıristiyan olduğunu 
söylemedi. Böylece çetenin öğretmene karşı cephe aldığı bir sırada 
hemen onlara katıldı. 

Olaylar iyice kontrolden çıktı ve bir hafta sonu çete okulun ye-
mekhanesinin camını kırdı. Refik de oradaydı ve yakalanan birkaç 
çocuktan biriydi. Başı gerçekten dertteydi ve yaptıklarından çok uta-
nıyordu. Hıristiyan olduğu andan itibaren çeteden ayrılması gerek-
tiğini biliyordu. Tanrı Refik’in içinde bulunduğu durumu kullanarak 
onun nasıl yaşamasını istediğini öğretti. İsrailliler de bu dersi 
kendileri öğrenmeliydi. Böylece Tanrı istedikleri kralı onlara verdi. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Saul’un şaşırdığını söylerken yüz 
ifadenizi değiştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 

 
Üzerinde kurtulmuş çocuk için 
hazırlanmış olan uygulamanın yazılı 
olduğu kartı gösterin: “Her zaman 
Tanrı’nın istediği şekilde 
yaşamalısınız.” 
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Sahneyi canlandırmak üzere 
yiyecekleri servis yapıyormuş gibi 
davranın.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oyun hamurundan ya da kartondan 
yapılmış boynuz şekilli bir görselle, 
meshedilmenin nasıl olduğunu 
gösterin.  
 

 
 
“Meshedilmek” Tanrı için bir iş 
yapmak üzere özel olarak seçilmektir.  
 
Karşılaşacağı üç adam hakkında 
konuşurken tahta üzerine 1, 2 ve 3 
rakamlarını asın ya da parmaklarınızı 
kullanın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sahne 7 

Bu arada halkın kralı olacak olan adam, bütün bu olup bitenler 
karşısında şaşkınlık içindeydi. Kendisine niçin önemli birisiymiş 
gibi davranıldığını bir türlü anlayamıyordu. Saul ve hizmetkârı ye-
mek yenecek yere vardıklarında 30 kişinin yemeğe başlamak üzere 
beklemekte olduklarını gördüler. Kendisine ve hizmetkârına sofra-
daki en önemli konuğa ait yerin verilmesi Saul’a çok ilginç gel-
mişti. Üstüne üstlük aşçı özel bir şekilde hazırlanmış olan budu 
Saul’un önüne koydu.  
(Aşçıyı D-7 yerleştirin.) 

 Tanrı adamı bu yemeğin hazırlandığı andan itibaren bu et parçasını 
özel olarak onun için bir kenara ayırtmıştı. Saul’un şaşkınlığı 
gitgide artıyordu. Sonuçta bir çiftçinin oğluydu ve kaybolan 
eşeklerini aramaya çıkmıştı. Oysa şimdi bunca insanın arasında 
oturmuş, Tanrı adına konuşan Samuel’le sohbet ediyordu. Saul 
ertesi gün eve dönmek üzere yola çıkmadan önce o geceyi 
Samuel’in evinde geçirdi. 

Samuel, Saul ve hizmetkârıyla birlikte kentin sınırına doğru ilerler-
ken, hizmetkâra önden yürümesini söyledi. Samuel Saul’la baş başa 
konuşmak istiyordu. “Sana Tanrı’nın sözünü bildireceğim” dedi. 
 

Sahne 8 

Arka zemin: Dış mekan. 

Samuel kaftanının içinden, içi zeytinyağıyla dolu yağ kabını 
çıkardı. Saul’a yaklaşıp yağı başından aşağı döktü.  
Samuel’i (D-1) elinde yağ kabı olan Samuel’le (D-8) değiştirin.  

O günlerde birisinin başından aşağıya yağ dökülmesi bu kişinin 
önemli bir görev için seçildiğinin işaretiydi. Saul kral olmak üzere 
“meshedilmişti”. 

Samuel, “Rab seni kendi halkına önder olarak meshetti” dedi. 
Samuel söylediklerinin gerçek olduğunu kanıtlamak için günün 
ilerleyen saatlerinde olacakları anlattı. “Bugün benden ayrıldıktan 
sonra Rahel’in mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana 
‘aramaya çıktığın eşekler bulundu’ diyecekler. ‘Baban sizin için 
kaygılanmaya başladı.’ Oradan ayrıldıktan sonra üç adamla 
karşılaşacaksın. Biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir 
tulum şarap taşıyor olacak. Sana iki somun ekmek verecekler. Sonra 
önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik 
ederek tapınan bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın. Rab’bin 
Ruhu senin üzerine güçlü bir şekilde inecek ve başka bir kişiliğe 
bürüneceksin.”  

Bütün bunlar Saul’a son derece acayip geliyordu. Fakat Samuel 
konuşmaya devam etti. “Bu belirtiler gerçekleştiğinde, Tanrı’nın 
seninle olduğunu bileceksin. Yedi gün sonra yanına gelip ne 
yapacağını bildireceğim.” 
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Samuel’i (D-8) çıkarın.  

Saul evine doğru yola çıktığında her şeyi tıpkı söylendiği gibi 
buldu. Evine vardığında ailesi Saul’un değiştiğini fark etti. Sözlerle 
anlatamadıkları bir değişiklik vardı onda. Saul, ailesine kral olmak 
üzere meshedildiğine dair hiçbir şey söylemedi.  
Saul’u (D-4) çıkarın. 
 

Sahne 9 

Arka zemin: Dış mekan 

Fakat bir gün herkesin bilmesi gerekiyordu. Tanrı adamı olan bilici 
Samuel bütün İsrail halkını bir araya topladı.  
Samuel’i (D-1), önderleri (D-2) ve halkı (D-6 ve D-9) yerleştirin. 

Ayağa kalkıp şöyle dedi: “İsrail’in Tanrısı Rab diyor ki, ‘Ben İs-
railliler’i Mısır’dan çıkardım. Mısırlılar’ın ve size baskı yapan bütün 
krallıkların elinden sizi kurtardım. Ama siz bugün bütün zorluk ve 
sıkıntılarınızdan kurtaran Tanrınız’a sırt çevirdiniz ve, ‘Hayır, bize 
kral ata’ dediniz. Rab’bin önünde oymak oymak, boy boy dizilin.” 

Samuel sıraya dizilmiş olan oymaklara baktı. Halk, “Kral kim 
olacak?” diye merak ediyordu. Önce Benyamin oymağı seçildi. Bu 
oymaktaki her boy Samuel’e yaklaştı. Ardından bu boydan olan 
Kiş’in ailesi seçildi. En sonunda Saul yeni kral olarak ilan edildi. 
Fakat ... neredeydi? Saul’u hiçbir yerde bulamadılar! Nerede 
olduğunu bilen var mıydı?  

Tanrı nerede olduğunu biliyordu ve halka, “O burada, eşyaların 
arasında saklanıyor” dedi. 

Saul belki de kendisini bekleyen şeylerden ötürü utanıyor, belki de 
korkuyordu. Halk onun bulunduğu yere koştu ve saklandığı yerden 
çıkarıp bütün İsrail’in huzuruna çıkarttı. 
Saul’u (D-4) yerleştirin. 

Samuel halka, “Rab’bin seçtiği adamı görüyor musunuz?” dedi. 
“Bütün halkın arasında bir benzeri yok.” Saul orada bulunan 
erkeklerin hepsinden daha uzun boyluydu. Çok yakışıklıydı ve tam 
halkın istediği türden bir kraldı.  

Halk bunun üzerine, “Yaşasın kral!” diye bağırdı. “Kralımız çok 
yaşa! Tanrı kralımızı bereketlesin.” 
Saul’u (D-4) Saul’la (D-12) değiştirin. 

Artık kendilerinin de bir kralı vardı ve diğer uluslar gibi oldukları 
için çok mutluydular. 

Halk evine dönerken tek bir kişinin dışında herkes mutluydu.  
(Samuel (D-1) dışındaki bütün şekilleri çıkarın.)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar Saul’u 
aramaktan hoşlanacaktır. Keçeli 
resim figürünü ya da Saul olarak 
davranan bir çocuğu saklayın.  
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TG+ 

  

 

 

 

 

TG- 

Çocukları Mesih’e iman etmeye 
çağırın. Bu derste olduğu gibi, ders 
sırasında çocukların sessizce dua 
etmesine imkan sağlamak, kişisel 
danışmanlığa fırsatın olmayacağı 
durumlar için uygun olacaktır. Ama 
mümkün olan her fırsatta iman 
çağrısının ardından, danışmanlık için 
de çocuklarla konuşmaya gayret 
edin. Bu kitabın en sonundaki 
“Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa 
yardım etmede kullanılacak adımlar” 
kısmına bakın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakat Tanrı adamı, İsrail halkının bir adamı kralları olmak üzere 
seçmiş olmasına üzülüyor olmalıydı. Oysa sadece Tanrı’ya 
güvenmeleri gerekirdi. Onları yaratan Tanrı’ydı; uluslarını özel bir 
amaçla seçmişti. Onlar için en iyi olan şeyi tek bilen O’ydu, fakat 
halk kendi yollarında gitmek istedi. 

Tanrı bugün size, bir Hıristiyan olmanıza rağmen bazen O’na itaat-
sizlik edip kendi isteğinizi yapmak istediğinizi gösterdi mi? Tan-
rı’nın yolları çok ama çok daha iyidir. İsrailliler gibi davranmayın. 
Tanrı kendisine zor bir ders verene kadar, kendi isteğini yapmak ve 
çeteye ait olmak isteyen Refik gibi olmayın. Hemen şu anda 
yüreğinizde sessiz olarak, Tanrı’dan sizi affetmesini dileyin. Sadece 
O’nun istediği şekilde yaşamanıza yardım etmesini isteyin. 

Eğer Hıristiyan değilseniz, kendi günah dolu yolunuzdan hiç ayrıl-
mamışsınız demektir. Bu yol sonsuza dek sürecek olan cezayı gerek-
tirir. Rab İsa yaşamınızı değiştirmesine izin vermenizi ister. Sizi 
kurtarabilmesi için Kendisine iman etmenizi ister. Biz günahkâr-
ların çekmesi gereken cezayı Rab İsa yüklendi. Bizim yerimize 
öldü. Doğru yolda –Tanrı’nın yolunda– yaşamanıza yardım edebi-
lecek tek kişi O’dur. Rab İsa’ya şimdi iman etmek istemez misiniz? 
O’na şunları söyleyin: “Sevgili Rab İsa, yanlış yolda ilerlemekte ol-
duğumu biliyorum. Ben bir günahkârım ve beni kurtarmana, doğru 
yolu göstermene ihtiyacım var. Benim için öldüğüne inanıyorum. 
Lütfen beni şimdi kurtar.” İsa, “Yol Ben’im” dedi. O’na iman 
ettiğiniz an, en iyi yolda, tek doğru olan yolda, Tanrı’nın yolunda 
gitmeye başlarsınız. Bugün O’na iman etmez misiniz? 
Tüm şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

Bu sorular gelecek derste kullanılacaktır. Grubunuzdaki çocukların 
yaşlarına göre soruları adapte edebilirsiniz. 

1. Geçen haftaki dersimizde kendi isteklerini yerine getirmek iste-
yen bir halk hakkında konuştuk. Bu halk ne istiyordu? (Bir kral) 

2. Halk kendisinden bir kral atamasını istediğinde Samuel niçin ha-
yal kırıklığına uğradı? (Onların kralları Tanrı’ydı ve kendilerini 
yönetmesi için Tanrı yerine bir insanı istemeleri yanlış bir 
seçimdi.)  

3. Niçin bir kral istiyorlardı? (Diğer ulusları yöneten krallar vardı 
ve İsrailliler de onlar gibi olmak istiyordu.)  

4. Samuel bir kralın yönetimi altında olmanın ne anlama geldiği 
konusunda onları uyardı. (Kral oğullarını ordusunda savaşmak, 
kızlarını aşçı, hatta köle olmak üzere ellerinden alacaktı. 
Tarlalarını, bağlarını alıp üzerlerine ağır vergiler yükleyecekti.) 

5. Niçin Tanrı’nın yolu yerine kendi yolumuza gitmeyi isteriz? 
(Günahkâr yüreklerle dünyaya geldiğimiz için kendi yolumuza 
gitmek isteriz.) 

6. Acaba Tanrı niçin eşeklerin kaybolmasına izin verdi? (Samuel 
ve Saul’un buluşması için)
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7. Samuel, Saul’un kral olacağına bir işaret olmak üzere ne yaptı? 
(Başından aşağı yağ döktü.) 

8. Halk yeni krallarını görmek istediğinde Saul nerede 
saklanıyordu? (Eşyaların arasında) 

9. Hıristiyan bir çocuk, Refik gibi yanlış bir şey yaparsa ne 
yapmalıdır? (Rab’be gerçekten üzgün olduğunu söylemeli, 
kendisini bağışlamasını istemeli ve bunu tekrar yapmaması için 
O’ndan yardım dilemelidir.) 

10. Kendi günah dolu yolunda ilerlemekte olan bir kişi nasıl 
Tanrı’nın yoluna dönebilir? (Günahına sırt çevirmeli ve Rab 
İsa’dan kendisini kurtarmasını istemelidir.) 

 

Devam Eden Etkinlik 

Resim çizin! 

Her çocuğa üzerinde 4 karenin çizili olduğu birer kağıt verin. (Ya 
da her bir çocuğa dörder adet daha küçük kağıt parçaları verin.) 
Aşağıda verilen 4 şeyin resmini çizmelerini söyleyin. 

1. İsrail halkının istediği şeyi. 

2. Refik’in kendi isteğini yerine getirişini. 

3. Kendinizin ya da başka birisinin kendi isteğini yerine getirişini. 

4. Tanrı’nın isteğini yerine getiren birini. 
 
Devam eden etkinlik 

Bilgelik dolu ayetler 
Çocukları gruplara ayırın; bu ayırımı yaparken büyük ve küçük 
çocukları eşleştirin. Aşağıda verilen ayet referanslarını birer birer 
tahta üzerine yazın ve çocuklardan ayetleri Kutsal Kitap’ta 
bulmalarını isteyin.   

 Mezmur 105:1 

 Mezmur 119:11 

 Mezmur 150:1 

 Süleymanın Özdeyişleri 3:5 

 Matta 7:7 

 Matta 19:19 

 Matta 22:37 

 Yuhanna 14:1 

 Efesliler 6:1 

1. Selanikliler 5:17 
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1. Selanikliler 5:22 

Yakup 1:5 

Yakup 1:22 

1. Yuhanna 1:9 

Her grup ilgili ayeti bulduktan sonra çocuklar bunun bilgelikle 
olan ilişkisi hakkında konuşsunlar.  

 

Devam eden etkinlik 

Söyleneni yap 

Bu ders “Tanrı’nın yolu” ile “benim yolumu” kıyaslar. 

Çocuklar ayağa kalkıp yüzleri lidere dönük şekilde verilecek 
komutları dinlemeye hazır olsunlar. Lider çocuklara bir hareket 
yapmalarını söylemeden önce “Tanrı’nın yolu” ifadesini eklerse, 
çocuklar söylenen hareketi yapsınlar. Lider doğrudan hareketi 
söylerse yapmasınlar. Yapılması gerekeni yapmayan çocuklar 
oyundan çıkar ya da ceza puanı alır.  
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Ders 2 
Saul’un itaatsizliği 
 
 

Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 12-15 

Temel gerçek 

Tanrı günahı cezalandırır. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahınızda devam ederse-
niz bu sizi sonsuz cezaya uğratacaktır. 

 

Kurtulmuş olanlar: Size ait olan cezayı üstlendiği 
için Rab İsa’ya şükredin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Rab çobanımdır, eksiğim olmaz.” Mezmur 23:1 
 
Görsel gereçler 

 Şekiller: D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, 
D-16, D-18 ve D-19 
Sahne 1 ve 2’deki kalabalıklar için Ders 
1’deki D-2 ve D-9 şekillerini kullanın. 

 Arka zemin: Dış mekan, saray ve yatak 
odası sahneleri; ya da düz zemin. 

 Heykel şeklini (D-20) kullanmamanızı 
öneriyoruz. Çünkü bunun ne olduğunu 
anlamak zor olabilir.  

 Bu dersin sonunda verilen şablonu kulla-
narak (sayfa 60) koyu renkli keçelerle fır-
tına bulutları hazırlayın. Sarı karton ya da 
ip kullanarak şimşek görüntüsü de ekleye-
bilirsiniz. 

 Temel gerçeğiniz için bir sözcük şeridi 
hazırlayın. Açık renkli bir karton üzerine, 
“Tanrı günahın cezasını verir” yazın ve 
tahtaya asılabilmesi için gerekeni yapın. 
Temel gerçeği (TG) ilk vurguladığınızda 
bunu tahtanın üst kısmına asın. Tüm ders 
boyunca orada tutun ve temel gerçeğin 
vurgulandığı her aşamada buna işaret edin. 

 Diğer sözcük şeritleri: “Size ait olan 
cezayı üstlendiği için Rab İsa’ya 
şükredin.” (Kurtulmuş olan çocuğa 
yönelik uygulama) 

Dersin ana hatları 

Başlangıç 
 Halkın artık kendilerine ait bir kralı var. 
 

Olayların Gelişimi 

1. Samuel halka talimatlar verir.                TG 

2. Gök gürlemesi ve yağmur. TG- 

3. Halk günahını kabullenir – Samuel uyarır. 

4. Filistliler saldırır. Saul itaatsizlik eder – 
“Oğlun kral olmayacak.” TG+ 

5. Saul Amalekliler’i yok etmeye gönderilir. 
Tanrı Samuel’e seslenir. 

6. Samuel Saul’un itaatsizliğine işaret eder.  
 TG- 

 

Doruk Noktası 

Samuel Agag’ı öldürür. 
 

Sonuç  

Samuel, Tanrı tarafından terk edilen Saul’un 
yanından ayrılır. TG- 
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Heyecan dolu bir şekilde konuşun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Samuel’in konuşmasındaki 
uyarının ciddiyetini vurgulayacak 
bir tonla konuşun.  
  
 
 
 

TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde “Tanrı günahı 
cezalandırır” yazan temel gerçek 
kartını gösterin.  

 
 

 
 

Ders 

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

“Yaşasın kral! Tanrı kralı bereketlesin!” İsrailliler nihayet kendi 
krallarına kavuşmuşlardı.  
Kalabalığı – D-11 yerleştirin 

Saul artık çiftçinin utangaç oğlu değildi.  
Saul’u – D-12 yerleştirin 

330,000 kişilik dev bir ordu toplamış ve topraklarına saldırmakta 
olan Ammonlular’ı bozguna uğratmıştı. Halk, kendilerine savaşa 
girmekte önderlik edecek olan bir kralları olmasının harika bir şey 
olduğunu düşünüyordu.  

Savaşın kazanılmasından sonra, Tanrı adamı olan bilici Samuel, 
tüm halkı Gilgal’de bir araya topladı.  
Samuel’i – D-13 yerleştirin 

Özel bir duyuru yapma zamanıydı.  

“Kralınıza bakın” diye bağırdı. “Tıpkı istediğiniz gibi Rab size bir 
kral verdi.” Ancak bu konuşmasının içinde çok ciddi bir uyarı da 
vardı. “Eğer Rab’den korkar, O’na kulluk ederseniz, O’nun sözünü 
dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, ne ala! Ama Rab’bin 
sözünü dinlemezseniz, Rab sizi cezalandıracaktır.”  
Samuel’in, 1.Samuel 12:13-15’deki sözlerini okumayı tercih edebilirsiniz. 
Tanrı’nın mesajı son derece açıktı. Aynı mesajın Kutsal Kitap’ta 
sizin ve benim için de olduğunu görürüz: Tanrı’ya itaat etmeyen 
kişiler bunun karşılığında cezalandırılacaktır. Belki yaptığınız 
itaatsizliğin bir günah olamayacak kadar küçük olduğunu 
düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu bir günahtır! Aden bahçesinde 
neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Adem ve Havva orada 
yaşıyordu. Tanrı’ya itaatsizlik edene kadar her ikisi de iyiydi. Tanrı 
onlara bahçedeki belli bir ağacın meyvesini yememeleri gerektiğini 
söyledi; fakat her ikisi de bu ağaçtan yediler. Her ikisi de Tanrı’nın 
buyruğuna itaatsizlik ettiler – bu insanın ilk günahıydı. Tanrı onları 
cezalandırdı. Adem ve Havva günahkâr oldukları için, o günden 
itibaren dünyaya gelen herkes günahkâr olarak doğdu. Hepimiz 
Tanrı’ya itaat etmek istemeyen bir yürekle doğduk. İncil hepimizi, 
“söz dinlemeyen insanlar” olarak tanıtır (Efesliler 2:2). Örneğin, 
Tanrı bizlere, anne babamıza saygı göstermemizi ve onları 
onurlandırmamızı buyurur (Mısır’dan Çıkış 20:12). Eğer bunu 
yerine getirmezsek, O’nun buyruğuna itaatsizlik etmiş oluruz ve bu 
da günahtır. Tanrı, günahın karşılığı olarak her zaman ceza vereceği 
konusunda, tıpkı İsrailliler’i uyardığı gibi bizi de uyarır. 

Evet, halk Samuel’in dile getirdiği uyarıları işitti. Fakat söyledikle-
rinin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin olmalarını istiyordu. 
Sözlerine şöyle devam etti  
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1.Samuel 12:16-17’yi Kutsal Kitap’tan okumanız iyi olacaktır.  

“Şimdi olduğunuz yerde durun ve Rab’bin gözlerinizin önünde 
yapacağı şu olağanüstü olayı görün. Bugün buğday biçme zamanı 
değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye Rabbe 
yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün 
Rab’bin gözünde ne denli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız.” 

“Gök gürlemesi ve yağmur mu?” diye düşündü halk. “Yılın bu 
zamanında asla yağmur yağmaz ki.” 
Sahne 2 

Samuel’i (D-13) dua eden Samuel’le (D-14) değiştirin. 

Samuel Tanrı’nın uyarısını bildirdikten sonra dua etti. Gökyüzünde 
bulutlar toplanmaya başladı. Kocaman kara bulutlar güneşi gizledi. 
Fırtına için hazırladığınız kara bulutları yerleştirin- bu isteğe bağlıdır. 

Şimşekler çakmaya başladı! Gök gürledi! Bu nasıl bir fırtınaydı! 
İnsanlar korku içindeydi. Bu gerçekten de Tanrı’dan bir uyarıydı. 
Halk şimdi Tanrı’nın sözlerini dinlemeye hazırdı. “Biz Tanrı’ya 
karşı günah işledik” diye haykırdılar. “Yok olmayalım diye bizim 
için dua et.” 
Fırtınayı çıkarın ve dua eden Samuel’i (D-14) Samuel’le (D-13) değiştirin.  

Artık Tanrı’nın isteği yerine, kendi isteklerine göre yaşamak 
istediklerini anlamışlardı. Samuel onları, “Rab’bin ardınca gitmekten 
vazgeçmeyin” diye teşvik etti. “Rab sizinle birlikte olacaktır, çünkü 
sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. Bana gelince, sizin için 
Rab’be yalvarmaya devam edeceğim. Size iyi ve doğru yolu 
öğreteceğim. Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz, hem siz yok 
olacaksınız, hem de kralınız.” 
Bugün Tanrı’nın sizin için de bir uyarısı var. Eğer günahınızdan 
kurtulmazsanız, cennete girmeniz asla mümkün olmayacaktır diye 
uyarıyor. Tanrı günahkârları niçin bu şekilde cezalandırır?  
Çocukların fikirlerini almak isteyebilirsiniz. 

Çünkü Tanrı kutsaldır. Bunun anlamı, Tanrı’nın saf ve kusursuz 
olduğudur; O asla günah işlemez; yaptığı her şey doğrudur. Tanrı 
kendisinin bulunduğu yerde günahın olmasına asla izin vermez. Ve 
günahı asla görmezlikten gelmez. Birkaç günahtan zarar gelmez 
diye düşünmez. Tanrı günahtan o kadar çok nefret eder ki, bütün 
günahların cezalandırılması gerekir. Tanrı kendisine itaatsizlik 
edenleri sonsuza dek cezalandırır. 
Belki kendi kendinize düşünüp şöyle diyorsunuz, “Ben Tanrı’ya 
itaatsizlik etmiyorum.” Bir cezadan kurtulmak için yalan söylediği-
niz oldu mu hiç? Ayla sehpanın üzerindeki kristal vazoyu kırdı, fa-
kat suçu küçük kardeşine atmak için bir yalan söyledi. Tanrı Kutsal 
Kitap’ta şöyle der: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyecek-
sin” (Mısır’dan Çıkış 20:16); yani “Hiç kimse hakkında yalan söy-
leme.” Yalan söyleyerek ya da anne babanızın sözünü dinlemeyerek 
ve daha bir sürü başka yolla Tanrı’ya itaatsizlik ettiniz. Tanrı, güna-
hınıza sırtınızı dönmeniz, Kendisinden af dilemeniz ve kurtarmasını 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sahneyi daha etkin kılmak için 
kasete kaydedilmiş fırtına seslerini 
kullanın. Küçük çocuklar fırtına 
sesleri çıkarmaktan hoşlanacaktır.  
 

 
 
 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin.  
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Bu sahnede sözü edilen olaylar 1. 
Samuel 13’de bulunur. Saul’un 
Amaleklilerle ilgili itaatsizliği 
hakkında özet verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG+ 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin. 
 

istemeniz için sizi uyarıyor. Tanrı’nın uyarısı çok ciddidir – O 
günahın cezasını her zaman verir. Bu uyarıya kulak verdiniz mi? 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 

Arka zemin: Dış mekan. 

İsrailoğulları bir süre için Tanrı’nın sözlerine itaat ettiler. Kral Saul 
halkın üzerinde egemenlik sürmeye devam etti. 
Saul’u (D-12) yerleştirin.  

Sınırın hemen ötesinde Filistliler oturuyordu. Güçlü Filistliler çok 
uzun yıllardır İsrailliler’in düşmanıydı. Görünüşe bakılırsa büyük bir 
savaş çıkacaktı; çünkü Filistliler dev bir ordu toplamaktaydı. Saul’un 
adamları savaş arabalarını, sıra sıra dizilmiş süvarileri ve binlerce 
askeri görünce korkudan tir tir titremeye başladılar  
Askerleri ( D-15) yerleştirin.  
Doğruyu söylemek gerekirse, bazıları daha savaş başlamadan 
kaçmaya bile karar verdi. Mağaralara, dağlara ya da ormanın 
derinliklerine saklandılar. Saul’un yanında kalanlar bile korku 
içindeydi. Krallarının bir şeyler yapmasını bekliyorlardı.  

Oysa Saul ne yapması gerektiğini bilmiyordu! Kâhin Samuel’in gel-
mesini beklemesi söylenmişti ve bu da yedi gün sürecekti. Savaşın 
başlamasından önce kâhin bir kurban kesecek ve dua edecekti. 
Kralın kurban sunma yetkisi yoktu. Bunu sadece kâhin yapabilirdi. 
Tanrı, kurban sunumunu kimlerin yapabileceğine dair çok kesin 
talimatlar vermişti. Fakat yedinci gün Saul daha fazla bekleyemedi. 
Kurbanı kendisi sundu. 
Kurbanı (D-16) yerleştirin. 

Samuel, söz verdiği gibi kısa bir süre sonra oraya vardı.  
Samuel’i (D-13) yerleştirin.  
“Ne yaptın?” diye sordu. 

“Samuel” diye karşılık verdi kral. “Yedi gün boyunca seni bekledim 
ve bir türlü gelmedin. Halk yanımdan dağılıyordu. Üstelik Filistliler 
toplandılar bile. Daha fazla bekleyemedim ve yakmalık sunuyu 
kendim sundum.” 

Samuel katı bir sesle, “Akılsızca davrandın” dedi. “Tanrın Rab’bin 
sana verdiği buyruğa uymadın. Bu günahından dolayı Tanrı yerine 
başka bir kral seçti. Oğlun senin tahtına oturmayacak.” 

Samuel oradan ayrıldı. 
Samuel’i (D-13), askerleri (D-15) ve kurbanı (D-16) çıkarın. 

Kral Saul buna çok üzülmüş olmalıydı. Cesur oğlu Yonatan için 
kim bilir ne kadar çok planı vardı. Oysa Yonatan asla kral 
olamayacaktı. Bütün bunlar Saul’un suçuydu. Tanrı’nın buyruğuna 
uymadığı için cezalandırılıyordu ve bunu hak etmişti. Günah 
işlemişti; Tanrı günahı her zaman cezalandırır. 
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Herkes Tanrı’nın cezasını hak eder, çünkü herkes günah işlemiştir. 
İncil şöyle der: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğin-
den yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Fakat bazı kişilerin günahların-
dan ötürü asla cezalandırılmayacağını biliyor musunuz? Bunların 
kimler olduğunu tahmin edebilir misiniz? Size birkaç muhtemel 
yanıt vereyim. Bunların doğru ya da yanlış olduğunu bana söyleyin.  

“Çocuklar günahlarından dolayı asla ceza görmeyecektir – doğru 
mu, yanlış mı?”  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Bu yanlıştır, çünkü Kutsal Kitap herkesin, hatta çocukların bile 
günah işlediğini söyler. Herkes günah işledi, bu yüzden herkes 
cezalandırılmayı hak eder. 
Bir başka soru: “Dua ettikleri ve Kutsal Kitap’ı okudukları için, Tan-
rı önünde yeteri kadar iyi olduğunu düşünen kişiler günahlarından 
dolayı asla ceza görmeyeceklerdir – doğru mu, yanlış mı?” Bu 
yanlıştır çünkü bu soruda bahsedilen iyi şeyleri yapsak bile, kendi 
çabalarımızla günahtan kurtulamayız.  
“Rab İsa Mesih’e iman eden kişiler günahlarından dolayı asla ceza 
görmeyecektir – doğru mu, yanlış mı?” Evet, doğru. Bu kişiler İsa 
Mesih’e iman ettikleri için cezadan kurtulmuşlardır. 
Tanrı biricik Oğlu’nu insanları günahtan kurtarması için dünyaya 
gönderdi. İsa günahsız olarak dünyaya geldi ve yaşamı boyunca bir 
kez bile günah işlemedi. Fakat ölmek zorundaydı. Tanrı milyonlar-
ca insanın günahını İsa’nın üzerine koydu ve cezasını O’na ödetti. 
Çarmıhta ölürken Rab İsa şöyle haykırdı: “Tanrım, Tanrım beni ni-
çin terk ettin?” (Matta 27:46). Bizim günahımızdan dolayı acı çek-
mekte olduğu için, Göksel Babasından ayrıldı. İsa günahın cezasını 
üstlendiği için, O’na iman eden herkes hak ettiği sonsuz cezadan 
kurtulur. İsa Mesih sizi bağışladıysa, bunun için O’na şükrediyor 
musunuz? Sizin yerinizi aldı ve sizin uğrunuza öldü. Size ait olan 
cezayı üstlendiği için O’nu ne kadar çok sevdiğinizi söylüyor mu-
sunuz? Her gün dua ederken ne kadar şükran dolu olduğunuzu dile 
getirin. Sizin için yaptıklarından dolayı O’na şükredin. Günahınız 
sonsuza dek sizden uzaklaştırıldığı için şükredin. Saul’un günahı 
hâlâ kendisindeydi. Tanrı, Saul’un daha uzun yıllar boyunca halk 
üzerinde egemenlik sürmesine izin verdi, ancak bu yıllar hiç de 
mutluluk dolu görünmüyordu. İsrailliler sürekli olarak Filist ve 
Amalek ordularıyla savaş halindeydi. 
Saul’u (D-12) çıkarın. 

Sahne 4  

İsteğe bağlı arka zemin: Saray. 

Tanrı Amalekliler’i bir gün cezalandıracağını vaat etmişti (Mısır-
dan Çıkış 17:8-16). Uzun yıllar önce İsrail halkı Mısır’dan şu anda 
yaşamakta oldukları topraklara doğru yolculuk ederken, Amalek-
liler Tanrı’nın halkını yok etmeye çalışmıştı. Artık Amalekliler’in 
yaptıklarından dolayı cezalandırılma zamanı gelmişti.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Üzerinde kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulamanın yazılı olduğu kartı 
gösterin: “Size ait olan cezayı 
üstlendiği için Rab İsa’ya şükredin.” 
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Okul öncesi çocuklar ayağa kalkıp 
oldukları yerde yürürlerken gözlerini 
ovuştururlarsa, uyuyamamanın nasıl 
bir şey olduğunu daha iyi anlarlar.  
 
 
 

 
 
 
Okul öncesi çocuklar koyun ve sığır 
sesleri çıkarmaktan hoşlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
“Askerler de hayvanların en iyilerini 
kurban etmek üzere getirdiler.” Saul 
itaatsizlik etmemek için ne 
yapmalıydı?  
 
 
 
 
 
 
 

 TG- 
 
 

Samuel ve Saul’u yerleştirin ( D-13) ve (D-12) 
Bir gün Samuel, Kral Saul’a geldi ve “Rab’bin sözlerine kulak ver. 
Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. 
Kadın, erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun hepsini öldür.” 
Bazen Tanrı, insanların öldükten sonra karşılaşacakları cezanın yanı 
sıra, bu dünyadayken de onları çok korkunç cezalar verir.  
Bütün şekilleri çıkarın.  

Saul binlerce askerini toplayıp savaşa gitti. Amalekliler büyük 
bozguna uğradılar. Saul yaptığı bu işten memnundu. Kendi kendine, 
“Tanrı’nın benden istediği her şeyi yerine getirdim” diye düşündü. 
Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin:Yatak odası sahnesi ya da düz ve koyu bir renk. 

Oysa Saul Tanrı’nın verdiği talimata gerçekten uyarak her şeyi yok 
etmiş miydi? Savaşın ertesi gecesi Samuel çok endişeliydi.  
Samuel (D-18) ve yatağı (D-19)yerleştirin. 

 Bir türlü uyuyamıyordu. Bütün gece dua etti. Tanrı ona kralın 
itaatsizlik ettiğini söyledi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 6 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Samuel ertesi sabah erkenden Kral Saul’u bulmak üzere yola çıktı. 
Saul heyecanlı görünüyordu.  
Saul’u (D-12) ve Samuel’i (D-13) yerleştirin.  

“Rab’bin buyruğunu yerine getirdim” dedi. 
Samuel, “Öyleyse nedir bu kulağıma gelen koyun melemesi? Nedir 
bu duyduğum sığır böğürmesi?” diye sordu.  
“Onlar mı? Amalekliler’in elindeki en iyi koyunlar ve sığırlar. 
Askerler bunları Tanrı için kurban etmenin iyi olacağını düşündüler, 
ama geri kalanları tümüyle yok ettik.”  
“Yeter!” diye bağırdı Samuel. “Tanrı senden bu kötü Amalekliler’i 
tamamen yok etmeni istedi. Niçin yapmadın bunu?” 
Kral Saul, “Ama ben Rab’bin sözüne kulak verdim” diye yanıtladı. 
“Amalekliler’i tümüyle yok ettim, Amalek kralı Agak’ı da buraya 
getirdim. Askerler de hayvanların en iyilerini kurban etmek üzere 
getirdiler.”  
Ah Saul ah! Ne yaptın böyle? Tanrı ona Amalekliler’e ait olan her 
şeyi yok etmesini söylemişti ve buna kralları da dahildi. Saul Tan-
rı’ya itaatsizlik etmişti, fakat bir türlü bunu kabullenmiyordu. Kendi-
sinden istenilen şeyi yerine getirmiş gibi davranıyor ve başkalarını 
suçluyordu. Belki yaptığı şeyin yanlış olduğunu göremiyordu. Belki 
Tanrı’ya kurban etmek üzere hayvanlar getirmenin iyi bir şey oldu-
ğunu düşünüyordu. Fakat hatalıydı. Belki de Tanrı’nın yaptığınız 
iyi şeylerden dolayı kazandığınız puanlara bakıp, işlediğiniz günahı 
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unutacağını düşünüyorsunuz. Oysa iyi olmak için ne kadar uğraşır-
sanız uğraşın, Tanrı’nın huzurunda yeterince iyi olamazsınız. Eğer 
Tanrı’nın Oğlu’ndan sizi kurtarmasını dilemezseniz, Kutsal Kitap’ın 
cehennem olarak tanımladığı yerde sonsuzluklar boyunca Tanrı’dan 
uzak kalacaksınız. “Günahın cezası ölümdür” (Romalılar 6:23) de-
mekle Tanrı’nın kastettiği şey budur. Tanrı’nın sözüne itaat etme-
mek çok ciddi sorunlar doğurur. Samuel Kral Saul’a şunları söyledi: 
“Acaba Tanrı’nın yakmalık sunu mu, yoksa itaat mi istediğini 
düşünüyorsun? Söz dinlemek, itaat etmek, sunabileceğin en harika 
sunudan daha iyidir. Sen Rab’bin buyruğunu reddettiğin için, Rab 
de senin kral olmanı reddetti.” 
Kral Saul hata yaptığını kabul ederek üzgün olduğunu söyledi ve 
Samuel’den kendisini bağışlamasını istedi. Halbuki gerçek anlamda 
üzgün değildi. Sadece halkın ne düşüneceğinden ve başına neler 
gelebileceğinden korkuyordu. Kral Agak, Saul tarafından 
öldürülmüş olmalıydı, fakat Saul onu esir alarak, Amalekliler’e 
karşı girdiği savaşta galip geldiğini göstermek istedi.  
Samuel eline aldığı bir kılıçla kötü kral Agak’ı öldürdü. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Oradan ayrılıp Rama’ya döndü ve Saul’u bir daha hiç görmedi. 
Fakat çok üzgündü. Her gün Saul’un günahından dolayı gözyaşı 
döktü. Tanrı Saul’dan hiç hoşnut değildi ve onu terk etti. Onu yar-
dımsız ve bereketsiz olarak bıraktı. Birisinin Tanrı’dan ayrılması ne 
kadar korkunç bir şey! Bütün bunlar Saul’un başına neden geldi 
acaba? Çünkü Tanrı’nın buyruğuna itaat etmedi. Tanrı kurtuluşa ka-
vuşmamış herkese aynı şekilde davranacaktır. Eğer kurtulmadıysa-
nız, günahınız sizi Tanrı’dan ayırıyor demektir. Günah içinde yaşa-
maya, Tanrı’ya itaatsizlik etmeye devam ederseniz, günahınızın kar-
şılığı olarak sonsuza dek cezalandırılmak durumunda kalacaksınız.  
Fakat gerçekten üzgünseniz, cezadan kurtulabilirsiniz. Nasıl kurtu-
labilirsiniz? İsa Mesih’in günahınızın bedeli olarak çarmıhta ceza-
landırıldığına inanıyor musunuz? O’nun sonsuzlara dek yaşayaca-
ğına ve sizi günahtan kurtarabilecek tek kişinin O olduğuna inanıyor 
musunuz? O zaman tüm günahlarınıza sırtınızı dönmek istediğinizi 
söyleyin O’na. Hak ettiğiniz cezadan sizi kurtarması için O’na gü-
vendiğinizi söyleyin. İsa Mesih’e, O’nu Rab ve Kurtarıcınız olarak 
kabul ettiğinizi söyleyin. Eğer bunu yaparsanız, sonsuza dek kurtu-
lursunuz: İsa Mesih çarmıh üzerinde sizin günahınıza ait cezayı 
çektiği için, artık Tanrı’dan ayrı olmayacaksınız. O’na bugün iman 
eder misiniz? Kutsal Kitap, “Rab İsa Mesih’e iman eden herkes 
kurtulacaktır” (Elçilerin İşleri 16:31) der.  
 

Tekrar soruları 

1. İsrail halkıyla savaşmakta olan bazı ulusların adlarını öğrendik. 
Bunlardan birinin adını söyleyebilir misiniz? (Ammonlular, 
Filistliler, Amalekliler.) 

2. Bir tanesini daha söyleyebilir misiniz? (İki grup arasında 
yarışma yapıyorsanız bu soruyu kullanın.) 

 
 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
İkna edici bir ses tonu kullanın. 
 
 
 
Gerçek anlamda üzgün olmadığı için 
başınızı sallayın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 
Çocukları Mesih’e iman etmeye 
çağırın. İman çağrısının ardından, 
kişisel danışmanlık için çocuklara  
zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Bu 
kitabın en sonundaki “Mesih’e iman 
etmek isteyen çocuğa yardım 
etmede kullanılacak adımlar” 
kısmına bakın. 
 
 
 
“kabul etmek” kavramı O’na 
Kurtarıcınız olarak güvenmek, iman 
etmek anlamındadır. Çocukların 
bunu hayaletlerin ya da Noel Baba 
gibi şeylerin varlığını kabul etmekle 
karıştırmamasına dikkat edin.  
 
 
Tekrar oyunu 

Bana taç takın 
 
Çocuklara hikayenin başında 
Saul’un taç giyip kral olduğunu 
hatırlatın.  

Sınıfı iki takıma ayırın ve her takıma
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 bir tane kağıt taç verin.  

Takımlara sırayla soru sorun.  

Verilen yanıt doğruysa, çocuk öne 
çıkar ve takımına ait tacı giyer. 
Takımından bir başka çocuk yanıt 
verene kadar taç kafasında kalır.  

Tüm sorular yanıtlanana kadar devam 
edin. 

Programınızın başka bir bölümünde 
iyi davranan çocuklara birer taç 
armağan etmek isteyebilirsiniz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anne babamıza itaat etmemek, onların sözünü dinlememek niçin 
günahtır? (Onlara itaat etmezsek, Tanrı’nın “Anne babanızın 
sözünü dinleyin, onları onurlandırın” diyen buyruğuna karşı 
geleceğimiz için.) 

4. Halk fırtına karşısında niçin şaşkınlık ve korku duydu? (Bunun 
Tanrı’dan gelen bir uyarı mahiyetinde olduğunu biliyorlardı, 
çünkü yılın bu aylarında hiç fırtına çıkmazdı.) 

5. Tanrı bizleri günahımız hakkında nasıl uyarır? (Kutsal Kitap ve 
Kutsal Kitap’ın söylediklerini bize aktaran öğretmen ve vaizler 
aracılığıyla.)  

6. Kral Saul, bir krala değil de kâhine ait olan hangi işi yaptı? 
(Halkın adına yakılan sunu sundu.) 

7. Samuel, yaptığı bu davranış nedeniyle Tanrı’ya itaatsizliğinin 
cezasını, Saul’un nasıl çekeceğini söyledi? (Ailesinden hiç kimse 
İsrail kralı olamayacaktı.)  

8. Samuel, Saul’un tekrar Tanrı’ya itaatsizlik edip Amalekliler’i ta-
mamen yok etmediğini nasıl öğrendi? (Tanrı ona söyledi. Öldür-
mediği hayvanların seslerini işitti ve daha sonra da Saul ona, kral 
Agag hakkında olanları anlattı.) 

9. Saul bu itaatsizlik günahını hemen kabullenip Tanrı’dan af 
dilemeye hazır mıydı? (Hayır. Suçu başkalarının üzerine atmaya 
çalıştı ve yaptığı şeyin iyi olduğunu savundu.) 

10. Saul’un yaptığı gibi özür dilememiz yeterli midir? Tanrı’dan 
özür dilememiz günahımızın bağışlandığı anlamına mı gelir? 
(Eğer özür diliyorsak, bu gerçekten yüreğimizden gelmelidir. 
Günahımızdan tövbe etmeli ya da günahımıza sırtımızı dönmeli 
ve farklı olmalıyız. Bizi günahlarımızdan kurtarması için sadece 
Rab İsa’ya dönmeliyiz.)  

 

Devam Eden Etkinlik 

Gizli günah 
Tahtaya asmak üzere sözcük şeritleri yapın. (ya da aşağıdaki 
sözcükleri tahta üzerine ya da küçük kartlara yazın.) 

 İtaatsizlik 

 Ceza 

 Uyarılar 

 Kurtuluş 

Bu sözcüklerin bir ortak noktası vardır. Bunun ne olabileceği 
hakkında konuşun. Ortak nokta, “günahtır”. 

Aşağıdaki dört cümleyi parantez içinde verilen sözcükleri çıkartarak 
yazın. 

 Tanrı itaatsizliğin günah (olduğunu) söyler. 
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 Tanrı günah (hakkında) uyarılarda bulunur. 

 Tanrı’nın Oğlu günahın (cezasını) üstlendi. 

 Hıristiyan çocuklar (günahtan) kurtulmuşlardır.  

Aşağıdaki sözcükleri de yazın ve çocuklara bunlardan uygun olanları 
boşluklara yerleştirmelerini söyleyin.  
 

  günahtan    günaha    hakkında    olmadığını    cezasını    olduğunu 
 
 
Devam eden etkinlik 

 
Tartışma: İtaatsizlik etmeye kışkırtıldın mı? 
 
Ne gibi zamanlarda itaatsizlik etmeye kışkırtılırsınız? İtaat etmek 
niçin zordur? İtaatsizlik etmemek için ne yapabilirsiniz? Aklınıza 
Tanrı’nın size yardım edeceğini vaad ettiği Kutsal Kitap ayetleri 
geliyor mu?  
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Ders 3 
Tanrı bir kral seçer 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 16 
 
Temel gerçek 

Tanrı sizin yüreğinizi görür ve içindekileri bilir. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı yüreğinizin günahlı 
olduğunu görür – Tanrı’nın yaşamınızı 
değiştirmesine ve size yeni bir yürek 
vermesine ihtiyacınız var. 

 

Kurtulmuş olanlar: İsa sizi kurtardığı için Tanrı 
yüreğinizin doğru olduğunu görür, ama 
günah işlerseniz bu günahı Tanrı’ya 
itiraf etmelisiniz. 

 

Ezberlenecek ayet 

Mezmur 23:1’i tekrar edin 
 
Görsel gereçler 

 Şekil D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, 
D-27, D-28a-b-c-d, D-29, D-30, D-31, 
D-32 ve D-33 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Dış mekan 
ve saray sahnesi 

 Üzerinde temel gerçeğin yazılı olduğu bir 
sözcük şeridi kullanmak isteyebilirsiniz. 
“Tanrı sizin yüreğinizi görür ve içindeki-
leri bilir” cümlesini renkli bir karton üze-
rine yazın ve ders esnasında belirtildiği an 
tahtanın üst kısmına yerleştirin. 

 Diğer sözcük şeritleri: “İsa sizi kurtardığı 
için Tanrı yüreğinizin doğru olduğunu 
görür, ama günah işlerseniz bu günahı 
Tanrı’ya itiraf etmelisiniz.” (Kurtulmuş 
çocuklara yönelik uygulama) 

 
 
 
 
 
 

 

Dersin ana hatları 

 
Giriş  
 

 Samuel Saul için yas tutar. 
 
Olayların Gelişimi 
 

1. Tanrı Samuel’e seslenir. TG 

2. Tanrı Samuel’i Beytlehem’e gönderir. 

3. Samuel Eliav’a bakar. TG  

4. Samuel altı oğula daha bakar. TG- 
5. “Bunlardan başka çocuğun var mı?” 

6. Çoban Davut. TG- 

7. Davut eve çağrılır 

8. Davut Tanrı tarafından seçilir. TG- 
9. Davut meshedilir 

10.Davut koyunlarının yanına döner. TG+ 

11.Saul Davut’u çağırtır 
 

Doruk Noktası 
 

Davut Saul için müzik çalar. 
 
Sonuç  
 

Saul ve Davut birlikte saraydalar. TG- 
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 TG 

Tahtanın üst kısmına temel gerçeğin 
yazılı olduğu sözcük şeridini asın. 
“Tanrı sizin yüreğinizi görür ve 
içindekileri bilir.” 
 
 
 
 
Harita üzerinde Beytlehem’in yerini 
Ramah’a göre gösterin. (Beythlehem 
Ramah’ın güneyindedir.) 
 
Oyun hamurundan ya da kartondan 
yapılmış boynuz şekilli bir görselle, 
meshedilmenin nasıl olduğunu 
gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Ders 

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Tanrı Samuel’e, “Niçin bu kadar üzgün görünüyorsun?” dedi.  
Samuel’i (D-21) yerleştirin. 
“Ben Saul’un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne 
zamana dek onun için üzüleceksin?” 
Tanrı’nın Saul’u niçin reddettiğini hatırlıyor musunuz?  
Çocukların  Saul’un günahını söylemesine fırsat verin.  
Evet, çünkü Saul günah işledi; Tanrı’nın yapmasını söylediği şeyi 
yapmadı. Bu hatasından dolayı üzgün olduğunu söyledi, ama Tanrı 
onun yüreğinde ne olduğunu biliyordu. Tanrı, Saul’un Tanrı’nın 
yolunda gitmek yerine, hâlâ kendi yolunda gitmek istediğini 
biliyordu. Tanrı herkes hakkında her şeyi bilir. Bizi O yarattı. 
Bedenlerimizi ve akıllarımızı O yarattı. Yaşamımız boyunca 
düşündüğümüz, hissettiğimiz ya da arzu ettiğimiz her şeyi görür ve 
bilir. Yani Tanrı yüreklerimizi bilir. 
Tanrı Samuel’in niçin üzüldüğünü biliyordu; üzüntüsünün nedeni 
Saul’un günahıydı. Fakat şimdi Tanrı’nın Samuel için hazırladığı 
başka bir iş vardı. 
“Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehem’li İşay’ın 
evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim” 
dedi Rab. “Yanına bir hayvan al ve, ‘Rab’be kurban sunmak için 
geldim’ de. İşay’ı kurban törenine çağır. O zaman kimi meshetmen 
gerektiğini göstereceğim.” 
Böylece Samuel mesh için kullandığı yağ boynuzunu doldurup 
Beytlehem’e doğru yola çıktı. 
 

Sahne 2  
Arka zemin: Dış mekan. 
Kurban sunumu için bütün hazırlıklar tamamlanmış ve kentin 
ihtiyarlarının hepsi davet edilmişti. İşay ve oğulları da oradaydı.  
Sunağı (D-22), Samuel’i (D-21), İşay’ı (D-23) ve oğullarını (D-24, D-25 ve 
D-26) yerleştirin. 

Samuel gözlerini en büyük oğuldan alamıyordu. Adı Eliav’dı. 
Yakışıklı ve uzun boyluydu. Kutsal Kitap’ın yazıldığı dönemlerde 
en büyük oğul, çocuklar arasında en önemli olandı. Tanrı’nın kral 
olmasını istediği kişi bu muydu acaba? 
Samuel kendi kendine, “Halk için harika bir önder olur” diye dü-
şündü. Belki de Samuel bu düşüncesini Rab’be fısıldadı. “Gerçek-
ten Rab’bin meshettiği kişi budur.” 
“Hayır, Samuel” diye karşılık verdi Rab. “Sen kişinin yüzüne ve 
boyuna posuna bakıyorsun. O kral olmayacak. Rab insanın gördüğü 
gibi görmez; insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar” (1.Samuel 
16:7)
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Samuel hata yapmıştı. Adamı sadece dış görünüşüne göre 
yargılamıştı. Bizler de sık sık aynısını yaparız. İnsanların nasıl 
göründüklerine ve ne yaptıklarına bakarız. Size bakınca bu ders-
lerimize katılmaktan, ilahiler söylemekten ve Kutsal Kitap’tan ders-
ler öğrenmekten hoşlanan çocuklar görüyorum. Fakat sizinle ilgili 
her şeyi göremiyor ve bilemiyorum. Bunu bilen tek bir kişi vardır – 
Tanrı. Sizin ve benim gerçekten nasıl olduğumuzu bilir. Benim ve 
sizin yüreğinizi bilir. O’nun gördüğü yürek, bedenimize kan 
pompalayan yürek değildir. ‘Tanrı sizin yüreğinizi bilir’, demekle 
kastedilen şey, gerçek “sizi”, bedeniniz öldükten sonra bile sonsuza 
dek yaşayacak olan “sizi” bildiğidir. Tanrı neyi sevdiğinizi ve 
neden nefret ettiğinizi görür ve bilir; düşüncelerinizi görür; sahip 
olmak istediğiniz şeyleri görür; ne olmak istediğinizi görür. Her 
birimiz günahkâr bir yürekle doğduk ve bu yüzden günah dolu 
şeyler düşünür ve yaparız. 
Bir kedinin, tavşan gibi davranmak yerine niçin kedi gibi davrandı-
ğını biliyor musunuz?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet doğru. Bir kedi olarak doğduğu için kedi gibi davranır. Günah 
işleriz, çünkü günahkâr olarak – günah dolu yüreklerle doğduk. 
Doğru olabilmek için, Tanrı’dan yeni bir yüreğe gereksinimimiz 
vardır; Tanrı’nın yaşantılarımızı değiştirmesi gerekir. Sadece Tanrı, 
kendisine itaat etmemizi ve doğru şeyi yapmamızı sağlayabilir. 
Tanrı bazılarımızın yüreğinin doğru olduğunu görür. Ayrıca 
bazılarımızın yüreğinin hâlâ günah dolu olduğunu da görür – tıpkı 
Eliav’ın yüreği gibi. 
Tanrı Eliav’ın kral olmasını istemedi. 
Eliav’ı (D-24) Samuel’den (D-21) uzaklaştırın. 

Samuel ikinci oğlana doğru döndü. Adı Avinadav’dı. Belki Tan-
rı’nın seçtiği buydu. Fakat hayır! Tanrı’nın karşılığı yine aynıydı. 
“Rab onu seçmedi.” Birer birer İşay’ın bütün oğulları Tanrı tara-
fından reddedildi. Hiçbiri kral olmayacaktı, çünkü Tanrı yakışıklı 
ve güçlü olmalarının ötesine, daha derinlere bakıyordu. İşay’ın 
oğulları hakkında her şeyi biliyordu ve sizin hakkınızda da her şeyi 
bilir. Anne babanızın ya da öğretmeninizin önünde iyiymiş gibi 
davranabilirsiniz, fakat Tanrı’yı asla kandıramazsınız. Sizdeki guru-
ru ve kıskançlığı bilir. Anneniz cezalandırmak için sizi erkenden 
yatağa gönderdiğinde kendi kendinize neler homurdandığınızı çok 
iyi bilir. Babanız oynamanız için sokağa çıkmanıza izin ver-
mediğinde, babanızın arkasından yaptıklarınızın hepsi görür. Tanrı 
Kutsal Kitap’ta anne babamızı onurlandırmamızı buyurur, ancak 
bunu her zaman yapmayız. Günah işlediniz ve Tanrı bunu bilir.  
O’ndan hiçbir şey saklamanız mümkün değildir, çünkü o yedi 
erkek kardeş hakkında her şeyi bildiği gibi, sizin de yüreğinizi görür 
ve bilir. Tanrı hiçbirini kabul etmedi. Bir başkasını seçti. Fakat 
kimdi bu? İşte Samuel bunu anlayamıyordu. Tanrı onu İşay’ın evine 
göndermemiş miydi? Tanrı, İşay’ın oğullarından birinin yeni kral 
olacağını söylememiş miydi? 
  

TG 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her biri için hayır anlamında başınızı 
sallayın.  
 
Okul öncesi çocuklarla oğulları 
sayın. 

 
TG- 
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İşaret parmağınızı havaya kaldırın – 
bir oğul daha 

 

 
Küçük çocuklar Davut’a haber 
ulaştıran hizmetkar gibi davranarak 
daha iyi öğrenebilirler. Davut’un ve 
koyunların olduğu sahneyi daha 
küçük bir keçeli tahta üzerine 
yerleştirip odanın farklı bir yerine 
koyarsanız, bunu taşımaları gerekir. 
(Hikayenin o kısmına dek tahtanın 
örtülü olması iyi olur.) 
 
 
 
 
Çocukların bileceği bir ilahi söyleyin. 
Ezgi kullanmak öğretilen gerçeği 
pekiştirir.  

 
  

 TG- 
 
 
 
 
 
Çocuklar hizmetkarın sözlerini taklit 
edip canlandırabilirler.  

 
 
 
 

“Rab bunlardan hiçbirini seçmedi” dedi Samuel. “Oğullarının hepsi 
bunlar mı?” 
İşay, “Bir de en küçüğü var” diye karşılık verdi.  
Bu oğul kurban sunma törenine getirilmemişti. O dönemde olayın 
geçtiği ülkede, en küçük çocuk ailenin en değersizi sayılırdı.  

Babası, “Kırlarda sürüyü güdüyor” dedi. Küçük oğlanın görevi 
buydu. Adı Davut’tu. 
Bütün şekilleri çıkarın ya da şekillerin üzerini başka bir keçeli kumaşla örtün.  

Sahne 3  
İsteğe bağlı arka zemin:Dış mekan.  Davut’u (D-27) ve koyunları (D-28a-b-c-
d) yerleştirin. 

Davut’u her sabah, koyunları ahırdan çıkardıktan sonra Beytlehem-
in etrafındaki tepelere doğru giderken hayal edebilir misiniz? Ko-
yunları beslemek, sulamak ve korumak onun göreviydi. Bu bazen 
tehlikeli bir görevdi, çünkü aslanlar ve ayılar karınlarını doyurmak 
için bu tepelerde kendilerine av ararlardı. Fakat Davut ne kadar zor 
olursa olsun görevini sadakatle sürdürdü.  

Belki o gün Davut kırlarda lir çalıyordu. Lir Davut’un en çok 
sevdiği müzik aletiydi. 
Davut’u (D-27) çıkarın ve Davut ve liri (D-29 ve D-30) yerleştirin. 

Davut müzik çalıp ezgi söylemekten çok hoşlanırdı. Rab’be ezgiler 
söylerdi. Davut Rab’bi bütün yüreğiyle severdi. O da günahkâr bir 
yürekle doğmuştu, ama artık farklıydı. Davut bütün günahını 
bağışlaması için Rab’be güvenmişti. Bir gün Tanrı’ya, “Ben senin 
sevgine güveniyorum, yüreğim kurtarışınla coşsun” (Mezmur 13:5) 
diye seslenmiştir. Tanrı günahını bağışladı ve Davut’un yaşamı 
değişti. Artık Tanrı’nın gözünde doğru bir kişiydi. Tanrı sizi de 
görür. Davut gibi siz de, Tanrı’nın gözünde doğru bir kişi misiniz? 
Yaşamınızı değiştirmesi ve Tanrı’nın gözünde sizi doğru bir kişi 
yapması için Rab İsa Mesih’e iman ettiniz mi? Belki siz de tıpkı 
Davut gibi günahınızın bağışlanmasını istiyorsunuz, ama bunu nasıl 
yapabileceğinizden emin değilsiniz. Dersin sonunda eğer hâlâ 
bundan emin değilseniz, bana gelip sorabilirsiniz; dersten sonra 
öndeki sıralardan birine oturun. Tanrı’nın gözünde doğru bir kişi 
olmakla ilgili sorularınızı yanıtlamak beni çok memnun edecektir. 
Davut gibi bizim de doğru bir kişi olmamız önemlidir. 
Bir kaç saniye duraksayın. 

“Davut! Davut!” diye bağırarak koşuyordu birisi. “Davut, seni he-
men evden çağırıyorlar – acele et!”  

Böylece Davut aceleyle kırlardan ayrılıp evine doğru yola çıktı. 
Bütün şekilleri çıkarın. Sahne 2’yi bir başka keçeli kumaşla örttüyseniz, şimdi 
bunu kaldırabilirsiniz. Aksi taktirde Sahne 2’deki şekilleri değiştirin. 
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Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Sahne 2’yi tekrar kullanın - Sunağı (D-
22), Samuel’i (D-21), İşay’ı (D-23) ve oğullarını (D-24, D-25 ve D-26) 
yerleştirin.  
Davut atletik ve sağlıklıydı. Herkes onun yakışıklı olduğunu da dü-
şünüyordu.  
Davut’u (D-27) yerleştirin.  
Samuel onu görür görmez, iyi bir delikanlı olduğunu anladı. Fakat 
dıştan görünüşe göre yargılamaması gerektiğini öğrenmişti. İşte o 
anda Rab Samuel’e seslendi. “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi 
odur.” 
Tanrı kral olması için niçin Davut’u seçti? Yakışıklı, güçlü ve cesur 
olduğu için mi? Kabiliyetli olduğu için mi? Hayır, çünkü Tanrı’nın 
gözünde yüreği doğruydu. Tanrı’nın dediğini hatırlıyor musunuz? 
“İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar” (1.Samuel 16:7). Tanrı 
Davut’un yüreğinin doğru olduğunu biliyordu. Davut Tanrı’yı 
seviyordu. Daha küçücükken kendisini kurtarması için Tanrı’ya 
iman etmişti ve bir çobanın koyunlarını koruduğu gibi, Tanrı’nın 
her zaman kendisini koruyacağını biliyordu. Hatta Davut’un yazdığı 
ezgilerden birinin sözleri, “Rab benim çobanımdır” diye başlar. Bu 
sözleri Kutsal Kitap’ın neresinde bulabileceğimizi bilen var mı? 
Evet doğru, Mezmur 23:1. 

Sizi bir çobanın yaptığı gibi koruyup kayıran bir Tanrınız var mı? 
Eğer yüreğiniz günah doluysa ve Tanrı’nın gözünde doğru değil-
seniz, böyle bir Tanrınız olamaz. Oysa Tanrı, tıpkı sizin gibi 
günahkârlar için, biricik oğlu Rab İsa Mesih’i dünyaya gönderdi. 
Mesih günahın karşılığı olan o korkunç cezayı üstlenmek için geldi. 
Günah dolu yürekleri olan kişilerin affedilmesi ve Tanrı’dan yeni 
yaşam alabilmesi için çarmıh üzerinde öldü. Ölümden dirildi ve 
günah dolu yollarından dönen ve Mesih’e iman eden kişilerin 
yürekleri, Tanrı’nın gözünde doğru oldu. İsa Mesih’in sizin 
Çobanınız olması, sizi kurtarması ve kayırması için O’na iman 
etmez misiniz? Sadece O, sizin yüreğinizi Tanrı’nın gözünde doğru 
kılabilir. Tanrı her şeyi gördüğü ve bildiği için, sizin yüreğinizin 
doğru olup olmadığını da görür ve bilir.  

Tanrı başından beri, İşay’ın hangi oğlunun kral olacağını biliyordu. 
Samuel, Davut’un Tanrı tarafından seçildiğini fark edince, yağ 
boynuzunu aldı ve yağı Davut’un başından aşağıya döktü. 
Davut’u (D-27) çıkarın ve Davut’u diz çökerken (D-29) gösteren şekli 
yerleştirin. Samuel’in eline yağ boynuzunu (D-31) yerleştirin.  

Bir kişinin yağla meshedilmesi, her zaman o kişinin çok özel biri 
olacağının işaretiydi. Kutsal Kitap, Davut’un meshedilme nedenini 
bilip bilmediğini söylemez. Durum ne olursa olsun, Samuel amacını 
halka belli etmedi. Kurban sunma töreni bittikten sonra, Samuel 
Rama’ya dönmek üzere ayrıldı. Bu olaydan sonra Samuel’le ilgili 
hemen hemen hiçbir şey işitmiyoruz.  
Bütün şekilleri çıkarın ya da şekillerin üzerini düz bir kumaşla örtün.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 

 

Çocukların yaşamında Tanrı’yı 
hoşnut etmeyen ne gibi şeyler 
olacağını tartışın. 

 

 

 

 

 

 

 

Meshetme hareketini canlandırın. 
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Eğer ikinci bir keçeli tahta 
kullandıysanız, Davut’u (D-27) 
üzerinde koyunların bulunduğu aynı 
tahta üzerine yerleştirin.  

TG+ 

 

 

 

 

 

 

Üzerinde kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulamanın yazılı olduğu 
kartı gösterin: “İsa sizi kurtardığı için 
Tanrı yüreğinizin doğru olduğunu 
görür, ama günah işlerseniz bu 
günahı Tanrı’ya itiraf etmelisiniz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 
Peki Davut’a ne oldu? Sarayda mı yaşamaya başladı? Çobanlık gö-
revini bıraktı mı? Hayır! Tekrar koyunlarının yanına, kırlara döndü.  
Davut’u (D-27) ve koyunları (D-28-a-b-c-d) yerleştirin. 

Tanrı Davut’un bu davranışını görünce kim bilir ne kadar sevinmiş-
tir. Meshedildiği gün, tekrar koyunlarının yanına gönderildiğinde 
hiç homurdanmadan ya da şikayet etmeden harekete geçti. Gurur 
dolu bir tavırla, “Artık ben önemli birisiyim; koyunlara bakacak 
başka birisini bulun!” demedi. Davut her zamanki alçakgönüllü 
yaşamına geri döndü. Sevgili Hıristiyan çocuklar, siz de Davut 
gibi misiniz, yoksa bir sınavdan iyi bir not alınca ne kadar zeki 
olduğunuzla övünür müsünüz? Tanrı yüreğinizi görür ve sizinle 
ilgili her şeyi bilir. O’na iman ettiğiniz için yüreğinizin doğru 
olduğunu bilir. Fakat bu, bir daha asla günah işlemeyeceğiniz 
anlamına gelmez. Hıristiyanlar günah işlemeyi istememelidir, ama 
bazen günah işlerler. Tanrı’dan yeni bir yürek ve yeni bir doğa 
aldık; fakat günahkâr olarak doğduğumuz için hâlâ yanlış şeyler 
yapma isteği duyarız. Günahlarımızın bağışlanmasına ve Tanrı’nın 
gözünde doğru kişiler olmamıza rağmen, cennete gidene dek 
günahtan tam anlamıyla özgür olamayacağız. Günah işlediğinizde 
Tanrı bundan hiç hoşlanmaz; O’nunla olan dostluğunuz bozulur. O 
halde ne yapabilirsiniz? Tekrar kurtulmanıza gerek yoktur, fakat 
günah işlediğinizi Tanrı’ya itiraf etmelisiniz. Tanrı yaptığınız 
bütün yanlışları sizden işitmek ister. İncil şöyle der: “Ama 
günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı 
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” 
(1.Yuhanna 1:9). Sevgili kardeş, eğer günah işlediysen, Tanrı’dan 
seni bağışlamasını ve aynen Davut gibi, O’nun için yaşamanıza 
yardım etmesini isteyin. 
Davut meshedildiği günden itibaren, Rab’bin Ruhu onun üzerine 
indi ve onunla kaldı. Tanrı, Davut’un içinde yaşıyor ve Tanrı’nın 
yapmasını istediği şeyleri yapabilmesi için ona güç veriyordu. Eğer 
siz de bir Hıristiyan’sanız, Tanrı olan Kutsal Ruh, Tanrı yolunda 
yaşayabilmeniz ve O’na itaat edebilmeniz için size güç vermek 
üzere içinizde yaşar. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 6 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray. 

Tanrı yolunda yürümesi ve O’na itaat etmesi gereken kişiyse, 
maalesef böyle davranmıyordu. Bu kişi kral Saul’du. 
Saul’u (D-32) yerleştirin. 

Saul’un yüreğindeki günah gitgide büyüyordu. Bundan dolayı, ba-
zen aşırı derecede öfkeleniyor ve hizmetkârları tamamen çıldıra-
cağından endişe ediyorlardı. Hizmetkârların aklına bir fikir geldi.  
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Krala, “Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan bi-
rini bulalım. Öyle ki, öfkelendiğin zaman o lir çalar, sen de rahat-
larsın” dediler. 
“Evet” diye yanıtladı Saul. “İyi bir fikir. Bana böyle birini bulun” 
diye buyruk verdi. 
“Hizmetkârlardan biri, “Böyle birini biliyorum” dedi.  
Hizmetkârı (D-33) yerleştirin.  
“İyi lir çalar; üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır. Rab de onunladır. 
Beytlehem’de oturuyor. Babasının adı İşay’dır.” 

Bunun kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? Evet, Davut. 
Hizmetkârı (D-33) çıkarın. 

Saul İşay’a ulaklar göndererek, “Sürüyü güden oğlun Davut’u bana 
gönder” dedi. Kısa bir süre içinde Davut saraya yerleşti. 
Davut’u (D-29) ve liri (D-30) yerleştirin. 

Saul Davut’u ve çaldığı müziği çok sevdi. Saul ne zaman öfkelen-
meye başlasa, Davut müzik çalmak üzere huzuruna getirilirdi.  

Çok ilginç bir durumdu bu! Kral Saul günahı yüzünden Tanrı tara-
fından reddedilmişti. Bir gün gelecek İsrail ulusunun kralı kendisi 
olmayacaktı. Yerini alacak olan kişiyse ayakları dibinde oturmuş lir 
çalıyordu ve Saul’un bundan haberi yoktu. Tanrı bu iki kişiden bi-
rinin yüreğinin günah dolu olduğunu ve Kendi gözünde doğru ol-
madığını biliyordu. Diğerininse Tanrı’nın gözünde doğru bir yüreği 
vardı. Tanrı bugün sizin yüreğinize bakınca ne görüyor dersiniz? 
Eğer Mesih’e iman etmediyseniz, günah dolu olan yüreğinizi görür. 
Tanrı, bütün insanların yüreğini bildiğini (Elçilerin İşleri 1:24), 
doğru olan hiç kimsenin olmadığını, tek bir kişi bile olmadığını 
(Romalılar 3:10) söyler. Rab İsa’ya kurtarıcısı ve çobanı olarak 
iman eden çocukların dışında, Tanrı’nın gözünde doğru bir yüreği 
olan hiçbir çocuk yoktur. Yüreğinizi doğru yapabilecek tek kişi İsa 
Mesih’tir. O’na iman ettiniz mi? “Rab benim çobanımdır” (Mezmur 
23:1) diyebilir misiniz? “Günahımın karşılığı olan ölümden beni 
kurtarması ve yaşamımı yönlendirmesi için O’na iman ediyorum.” 
Kendinizi günahtan kurtaramayacağınızı ve günahkâr yüreğinizi 
değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz. Yüreğinizi değiştirmesi ve sizi 
Tanrı’nın gözünde doğru yapması için Mesih’e iman etmelisiniz. 

Gerçekten sizi bağışlamasını ve size yeni bir yürek vermesini istiyor 
musunuz? Eğer O’na iman ederseniz, bunu bugün yapacaktır. 
Yüreğinizde sessizce Tanrı’ya, bir günahkâr olduğunuzu ve siz de 
gördüğü bütün günahlardan dolayı gerçekten üzgün olduğunuzu 
söyleyin. Çarmıh üzerindeyken sizin bütün günahlarınızın karşılığı 
olan cezayı üstlendiği için Rab İsa’ya şükredin. Sizi affetmesini ve 
Davut gibi doğru kılmasını isteyin. Tanrı size, “Yeni bir yürek 
vereceğini” (Hezekiel 36:26) vaat eder. Bu yürek Tanrı’nın gözünde 
sonsuza dek doğru bir yürektir. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
TG- 

 
 
 
 
 
 

Çocuklara Rab İsa’ya iman etmeleri 
çağrısında bulunun. Kişisel 
danışmanlıkta bulunmak için uygun 
zamanı ve yeri belirtmeyi unutmayın.  
 
Sınıfta meydana gelebilecek 
karmaşaların, çocuklara ruhsal 
ihtiyaçları konusunda danışmanlık 
yapmaya hazır olduğunuzu 
söylemenize engel olmasına izin 
vermeyin.  
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Tekrar oyunu 

 
İşay’ın oğulları 

 
İşay’ın oğullarını simgeleyecek olan 
sekiz çocuğu sıraya dizin. 

(İşay’ın oğullarını simgelemek üzere 
sayıca az olan sınıflarda tahta üzerine 
küçük not kağıtları yapıştırın. Her bir 
kağıt üzerine birer çöp adam 
çizilebilir.) 

Geri kalan çocuklar yanıtları bulmaya 
çalışır. Soruyu sorduktan sonra 
yanıtlaması için her seferinde farklı bir 
çocuk seçmeye gayret gösterin.  

Verilen yanıt doğruysa İşay’ın oğulları 
önde kalmaya devam eder. Yanıt 
yanlışsa İşay’ın ilk oğlu oturur ve 
öğretmen doğru yanıtı söyler. 

Oyunun amacı İşay’ın tüm oğullarını 
ayakta tutmaktır.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekrar Soruları 

1. Samuel niçin üzgündü? (Çünkü kral Saul günah işlemiş ve 
bunun sonucunda da Tanrı tarafından reddedilmişti.) 

2. Tanrı Samuel’e ne yapmasını söyledi? (İşay’ın oğullarından 
birini meshetmek üzere yanına yağ almasını istedi.) 

3. İşay’ın en büyük oğlunun adı neydi? (Eliav)  
4. Samuel, Eliav’ın uzun boylu ve yakışıklı olduğunu görünce 

meshetmesi gereken kişinin o olduğunu düşündü. Tanrı buna 
karşılık ne dedi? (“İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar” 
1.Samuel 16:7) 

5. Bütün bunlar olurken İşay’ın en küçük oğlu neredeydi? (Kırlarda 
koyunlara çobanlık yapıyordu ve adı Davut’tu.) 

6. Davut’un en sevdiği müzik aleti neydi? (Lir) 
7. Davut’un lir eşliğinde söylediği ve Kutsal Kitap’ta yazılı olan 

sözlerden bir örnek verebilir misiniz? (Mezmur 23’teki ayetlerin 
herhangi biri.) 

8. Davut Samuel tarafından meshedildikten sonra nereye gitti? 
(Tekrar koyunlarının yanına döndü.)  

9. Davut niçin Saul’un sarayına getirildi? (Saul’un öfkelendiği 
anlarda onu sakinleştirmek için lir çalmak üzere.)  

10. Saul’un yaşamıyla Davut’un yaşamı arasındaki fark neydi? 
(Tanrı’nın gözünde Davut’un yüreği doğru, Saul’un yüreğiyse 
doğru değildi.) 

 

Devam Eden Etkinlik 

Keçeli tahta için dergilerden kesilmiş resimler hazırlayın. Bu resim-
lerin arasında aşağıdakiler bulunsun. 

 Bir din görevlisi; örneğin, bir rahip, papa vb 
 Dua eden birisi 
 Bir çocuk 
 Bir bebek 
 Bir yetişkin 

Her resmin arkasına “günahkâr” yazın. Bütün resimleri keçeli tahta 
üzerine yerleştirin. 

Çocuklara bu resimlerdeki kişilerden hangisinin günahkâr olmadığı-
nı sorun. Seçtikleri resimlerin arkasını göstererek, “günahkâr” ol-
duklarını vurgulayın. Dıştan bakıldığında iyiymiş gibi görünsek de, 
hepimizin günahkâr olduğunu öğretin.  

Bütün şekilleri tahtadan çıkardıktan sonra, arkasında günahkâr ya-
zılı olan şekillerden birinin arkasına bu kez “kurtulmuş” yazın (Ör-
neğin, çocuk resmini kullanın). Bunu yaparken çocukların hangi 
resmi seçtiğinizi görmelerine fırsat vermeyin. Bütün şekilleri tekrar 
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tahtaya asın ve aralarından hangisinin Tanrı’nın gözünde doğru ol-
duğunu sorun. Belki doğru resmi seçebilirler, ama bu sadece bir 
tahmindir. Değişikliği yapan siz olduğunuz için, doğru olanın han-
gisi olduğunu siz bilirsiniz. Tekrar, “İnsan dış görünüşe, Rab ise yü-
reğe bakar” (1.Samuel 16:7) ayetini öğretin.  
 
Devam Eden Etkinlik 

Kalp resimleri 
 
Her bir çocuğa üzerinde dörde bölünmüş bir kalp resmi olan kağıt 
parçası verin.  

Her bölümün içine Tanrı’nın huzurunda yüreğinin doğru olduğunu 
gösteren bir davranışın resmini çizsinler.  
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Ders 4 
Davut ve Golyat 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 17:1-54 
 
Temel gerçek 

Davut gibi davranın – diri Tanrı’ya güvenin, O’na 
iman edin 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahınızdan kurtulmanın 
tek yolu Tanrı’nın Oğlu olan Rab İsa 
Mesih’e iman etmektir. 

 

Kurtulmuş olanlar: Doğru olanı yapmanıza cesa-
ret vermesi için Tanrı’ya güvenin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların 
kıyısına götürür.” Mezmur 23:2 
 
Görsel gereçler 

 Şekil D-34, D-35, D-36, D-37 ve D-38-a-b-
c, D-39, D-40, D-41, D-42, D-43 ve D-44 

 Arka zeminler: Dış mekan ya da düz renk 
bir kumaş. Dersi işlerken 2 adet keçeli 
tahta kullanarak, birisine Filistliler’i, diğe-
rineyse İsrailliler’i yerleştirmeyi tercih ede-
bilirsiniz. Yalnızca Davut ve Golyat’ın bir-
likte olduğu son sahnede tek tahta kulla-
nın.  

 Temel gerçek için iki parça halinde söz-
cük şeridi hazırlayın. “Davut gibi davra-
nın” ve “diri Tanrı’ya güvenin, O’na iman 
edin.” 

 
Golyat’ın boyu hakkında kısa bilgi 

 Arşın, yetişkin bir erkeğin dirseğinden par-
mak ucuna kadar olan mesafeye eşittir. Bu 
değer de genellikle 450 mm olarak kabul 
edilir.  

 Karış, genellikle arşının yarısı olarak 
kabul edilir.  

 Golyat’ın boyunu yuvarlatarak “3 metre 
civarında” dedik.  

Dersin ana hatları 

Giriş  
 “Gelin ve benimle dövüşün bakalım, korkaklar!” 
 

Olayların Gelişimi 
1. Golyat’ın meydan okuyuşu. 

2. İsrailliler korkar. TG 

3. Davut savaş alanına yollanır. 

4. Golyat İsrailliler’i tekrar aşağılar. TG-  

5. Davut – “Bu adam da kim?” 

6. Eliav’ın eleştirisi. 

7. Saul Davut’u çağırtır.  

8. “Davut – “Rab kurtaracaktır.” TG- 

9. Davut, Saul’un savaş giysilerini kuşanır. 

10. Davut Golyat’ın karşısına çıkar. TG+ 

11. Golyat – “Ben köpek miyim?” 

12. Davut – “Rab’bin adıyla geliyorum.” 

 

Doruk Noktası 
Davut Golyat’ı öldürür. 

 

Sonuç  

Filistliler yenilgiye uğrar. TG+- 
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Goliat’ı canlandırarak yüksek bir 
sesle konuştuktan sonra beklenti 
dolu bir ortam yaratmak için kısık bir 
sesle konuşmaya başlayın.  

Ya da Goliat’ın sözlerini daha 
önceden bir kasete kaydedin; arka 
zemin müziği ve efektleri kullanın. 
Kasedi çalmaya başlayın ve 
çocuklarla göz temasını devam 
ettirin. Derse iyi bir giriş yapmaya 
hazır olun. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bu hikayeye aşina olan çocukların 
ilgisini üzerinizde tutabilmek için 
Golyat’ın adını hikayenin sonuna 
kadar gizli tutmak isteyebilirsiniz. 
Hikaye boyunca ondan söz ederken 
dev adam, Filistli, iri yarı asker gibi 
sıfatlar kullanabilirsiniz.  

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 

“Gelin ve benimle dövüşün bakalım, korkaklar! Aranızda benimle 
dövüşebilecek kimse yok mu?” (Bu sözleri bağırarak söyleyin.) Vadinin 
karşı tepesinden buna benzer sesler duyulmaktaydı. “Eğer ben üstün 
gelirsem, hepiniz benim halkıma kulluk edeceksiniz; siz yenerseniz, 
o zaman biz size kulluk edeceğiz. Hadi bakalım, size meydan 
okuyorum. Karşıma bir adam çıkarın ve dövüşelim.” 
Bir kaç saniye duraksayın.  
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan.  

Fakat hiç kimse buna kalkışmıyordu. Herkes korku içindeydi. Ka-
yaların arkasına, tepeye kurdukları çadırlara saklandılar.  
Çadırları ( D-36) yerleştirin.  
İsrailli askerler Filistliler’in kamp kurdukları karşı tepeye baktılar.  
Çadırları (D-37) yerleştirin. 

Bu Filistliler uzun yıllardır kendilerinin düşmanıydı ve savaşmak 
üzere tekrar karşılarına çıkmışlardı. Fakat onları korkutan tek şey 
Filist ordusu değildi. Korku dolu askerler aşağıdaki vadiye doğru 
baktılar. Var gücüyle bağıran ve kendilerini korkudan tir tir titreten 
adam, işte orada duruyordu. Dev gibi bir adamdı!  
Devi – D-39 yerleştirin. 

Boyu 3 metre civarındaydı ve son derece güçlüydü.  
Devin boyunu açıklarken, içinde bulunduğunuz odanın yüksekliğini ya da 
çocukların kolaylıkla anlayabileceği başka bir nesneyi kullanın. Sayfa 37’deki 
Golyat’ın boyuyla ilgili açıklamaya bakın.  
Başında tunç bir miğfer vardı; bütün vücudunu saran pullu tunç bir 
zırh giyiyordu. Baldırları bile zırhlarla korunmuştu. Mızrağı kalın 
ve uzundu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Adı Golyat’tı. 
Böylesi bir adamla dövüşmeyi kim göze alabilirdi ki? İsrail’deki en 
uzun boylu adam olmasına rağmen, Kral Saul bile bunu göze ala-
mazdı. Artık Saul’un ordusuna katılmış olan Davut’un üç ağabeyi 
de, Eliav, Abinadav ya da Şamma da bu işe kesinlikle kalkışamazdı. 
İsrail’deki tek bir askerin bile dövüşecek cesareti yoktu. Bu koskoca 
deve bakmakla yetindiler ve Tanrıları’nın çok çok daha büyük ol-
duğunu unuttular. Bu dev gerçekten de güçlüydü, ama Tanrıları bü-
tün güce sahipti; O her şeyi yapabilirdi. İsrail halkı anne babalarının 
ve atalarının kendilerine, Tanrı’nın yaptıklarıyla ilgili anlattıkları 
hikayeleri unutmuşlar mıydı? Onları güçlü Mısır ordusunun elinden 
kurtarmamış mıydı? Eriha Kenti’nin o koskoca duvarlarını gözlerinin 
önünde yerle bir etmemiş miydi? Bu savaşları kendi başlarına ka-
zanmaları asla mümkün olamazdı. İsrail halkı uzun yıllar önce Tan-
rı’dan kendilerine yardım etmesini istemişti. Tanrı’nın olanaksız gi-
bi görünen şeyleri yapabildiğine iman ettiler ve Tanrı bunları ger-
çekleştirdi. Onlar Tanrı’ya iman etmişlerdi, ama şimdiyse Saul’un 
ordusundaki bu zavallı askerler buna inanmıyorlardı. Oysa onların
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Tanrısı, yeri ve göğü yaratan diri Tanrı’ydı; Filistliler’inki gibi, elle 
yapılan tanrılar değildi. Kendilerini Filistliler’in elinden kurtarması 
için diri Tanrı’ya güvenmeleri gerekliydi.  

Fakat hiçbiri devin karşısına çıkmaya hazır değildi. Orduda hiç 
kimse Golyat’ı yenmesi için Tanrı’ya güvenmiyordu. Fakat 
Tanrı’ya güvenen birisi, o sırada savaş alanına doğru ilerlemekteydi. 
Bu kişinin yüreği Tanrı’nın gözünde doğruydu.  
Sözcük şeridi dışında bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Bu kişi Davut’tu.  
Davut’u – D-35 yerleştirin.  
Davut, Saul için müzik çaldıktan sonra tekrar koyunlarının yanına 
dönmüştü. O sabah koyunlarını bir başkasının eline teslim etti çün-
kü babası İşay, kendisine başka bir görev vermişti. 
İşay’ı  (D-34) yerleştirin. 
Babası, “Ordugaha gidip ağabeylerinin ne durumda olduklarını öğ-
renmeni istiyorum” dedi. “Şu kavrulmuş bir efa buğdayla, on so-
mun ekmeği al. Şu on parça peyniri de birlik komutanına götür. Ha-
di çabuk ol.” 
Bütün bunlar ne kadar da ağırdı! Ve ne de uzun bir yoldu – dağ tepe 
aşarak neredeyse 30 kilometre! Ama Davut, babasının talimatlarına 
memnuniyetle uydu; ordugaha doğru hızla ilerliyordu. 
İşay’ı (D-34) çıkarın. 

Sahne 3 

Ordugaha yaklaşırken iki ordu arasındaki savaş naralarını işitmiş 
olmalıydı. İsrailliler'le Filistliler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı. 
Çadırları (D-36 ve D-37) yerleştirin. 
Bu neredeyse altı haftadır böyle süregelmekteydi. Gördükleri, deli-
kanlı için alışılmadık bir görüntü olmalıydı. Davut getirdiklerini le-
vazım görevlisine bırakıp cepheye koştu; kardeşlerinin yanına varıp 
onları selamladı. 
Askerleri (D-38a) yerleştirin. 

Aniden herkes gözlerini vadiye doğru çevirdi. Davut, devin karşı 
kamptan üzerlerine doğru ilerlemekte olduğunu gördü.  
Devi ( D-39) arkasındaki askerlerle (D-38b-c) birlikte yerleştirin.  
Devin üzerindeki metal zırh güneşte parladı. Sadece zırhın ağırlığı 
50 kilodan fazlaydı. Elindeki silahlar çok ürkütücüydü. (Ahşap sapı 
ve demir başıyla sadece mızrağının ağırlığı neredeyse 7 kiloydu). 
Davut daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Ve bu dev, cepheden 
ileri çıkarak, geçen kırk boyunca her gün yaptığı gibi yine aynı 
sözlerle meydan okudu. 
“İsrail ordusuna bugün yine meydan okuyorum. Benimle dövüşecek 
bir adam gönderin karşıma.” 

 

 

 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu sözcük şeridini gösterin: “Diri 
Tanrı’ya güvenin – O’na iman edin.”  

 

 

 
 

 
Çocuklara bir parça ekmek ve 
peynir ikram edin. Böyle bir 
etkinliği uzun süre 
hatırlayacaklardır. Okul öncesi 
çocuklar da tat ve koku alma 
duyularıyla öğreneceklerdir.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Çocuklardan birisi Golyat’ın 
bağırışını canlandırsın. 
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TG- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temel gerçek şeridinin, “Davut gibi 
davranın” kısmını, “diri Tanrı’ya 
güvenin – O’na iman edin” kısmının 
önüne yerleştirin. 

 

 

 
Davut’un sorusunu canlandırın ve 
çocuklardan birisi olası bir  yanıt 
versin.  
 

 

 
Eliav’la Davut’un sözlerini ayırt 
edebilmek için ses tonunuzu 
değiştirn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı’ya ve Tanrı’nın halkına meydan okuyordu. Golyat, Filistliler-
in tanrılarının İsrail’in Tanrısı’ndan büyük olduğuna inanıyordu. Ko-
ca cüssesinin, gücünün, zırhının ve silahlarının her şeyin üstesinden 
geleceğine inanıyordu. Oysa Tanrı’dan başka birisine ya da bir şeye 
güvenmek günahtır. Golyat Tanrı’ya karşı günah işliyordu. Belki 
siz de onun gibisiniz. Kime güveniyorsunuz? Günahınızdan dolayı 
hak ettiğiniz cezadan kurtulmak için kime güveniyorsunuz? Belki 
de kurtulmaya gereksiniminiz olmadığını düşünüyorsunuz. Belki 
gerçekten iyi olmak için elinizden geleni yaparak kendi kendinizi 
kurtarabileceğinize inanıyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız, 
Tanrı’ya karşı günah işliyorsunuz demektir. Çünkü Kutsal Kitap’ta 
şöyle der: “Kendine güvenen akılsızdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 
28:26). Akılsız kişi Tanrı’ya inanmayan bir günahkârdır. 
Günahınızın bağışlanması için diri Tanrı’ya iman etmeli ve Davut 
gibi davranmalısınız.  

Bunu yapabilmesi için, diri Tanrı’dan başka hiç kimseye ya da 
hiçbir şeye güvenemezsiniz. Golyat, kendi gücüne ve sahte tan-
rılara, putlara güvenen bir akılsızdı (Filistliler’in tapındığı putlar 
diri değildi ve onlar için hiçbir şey yapamazlardı). 

Golyat bir kez daha, “Size meydan okuyorum, karşıma çıkın ve 
benimle dövüşün” diye bağırdı. Davut bu gür sesi işitti. Korkan bazı 
İsrailliler kaçıştılar. Davut öfke içindeydi. 

“Bu Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı’nın ordusuna meydan 
okuyor?” diye haykırdı Davut. 

Askerler ona şaşkınlıkla bakmış olmalıydı. İsrail’de hiç kimse, hatta 
kral bile bu şekilde konuşmamıştı. Kralın yaptığı tek şey bu devi 
öldürecek olan kişiye ödüller vaat etmekten ibaretti. Fakat yine de 
hiç kimse deve karşı çıkamadı. Davut’tan başka hiç kimse yardım 
için Tanrı’ya güvenmeyi düşünmedi. 

İşte o anda Davut’un en büyük ağabeyi Eliav öfkeyle konuştu: “Ne 
işin var burada? Koyunları kime bıraktın? Ne kadar kendini 
beğenmiş ve ne kadar kötü yürekli olduğunu biliyorum. Sadece 
savaşı görmeye geldin.”  

Bu yalanları işitmek Davut için hiç de kolay değildi, fakat sakin bir 
sesle, “Ne yaptım ki? Bir soru sordum o kadar.” dedi. Etraftaki 
diğer askerlerle de konuşmaya çalıştı, fakat değişen hiçbir şey 
olmadı. Herkes dövüşemeyecek kadar korku içindeydi.  
Davut’u (D-35), askerleri (D-38a-b-c) ve devi (D-39) yerleştirin. 

Sahne 4  

Bütün bunlar olup biterken, birileri krala Davut’un söylediklerini 
ilettiler.  
Saul’u (D-41) yerleştirin.  
Davut’u çağırttı ve delikanlının ağzından çıkan ilk sözler karşısında 
şaşkınlığa uğradı.  
Davut’u D-35 yerleştirin. 
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“Korkacak hiçbir şey yok. Ben gidip devle dövüşeceğim.” Genç bir 
çoban olan Davut dövüşecek, ha! Mümkün değildi bu!  

“Sen bunu yapamazsın” dedi Saul. “Çünkü sen daha gençsin, o ise 
gençliğinden beri savaşçıdır.” 
Fakat Davut doğruyu söylediğinden emindi. Devden daha genç, 
daha küçük ve daha zayıf olduğunu biliyordu. Bir savaş deneyimi 
olmadığını biliyordu; ama Tanrı’ya güvenebileceğini de biliyordu. 
Saul’un da bunu anlamasını istedi. 
Davut şöyle konuştu: “Kulun babasının sürüsünü güder. Bir aslan 
ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca, peşinden gidip ona 
saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime 
gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm. Kulun aslan da, 
ayı da öldürmüştür. Bu Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü diri 
Tanrı’nın ordusuna meydan okudu.” 
Saul Davut’un söylediklerinde ciddi olduğunu anladı. Fakat Davut 
gibi bir genç nasıl olur da koskoca devi yok edebilirdi ki? Davut 
bunu nasıl yapacağını anlattı.  
“Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filistli’nin elin-
den de kurtaracaktır” (1.Samuel 17:37). Davut, Tanrı’nın kendisini 
yarı yolda bırakmayacağını çok iyi biliyordu. Geçmişte Tanrı ona 
tekrar tekrar cesaret ve güç vermişti. Davut Tanrı’ya kurtarıcısı 
olarak iman ettiği için, bu gibi anlarda da O’na güvenebilirdi. Davut 
Tanrı’ya “Kurtarıcım” diye seslenir (2.Samuel 22:3). Güvenmek, 
kendi başınıza yapamayacağınız bir iş için başka birisine bel bağ-
lamak, inanmak demektir. Günahlarınızın karşılığında hak ettiğiniz 
cezadan kendinizi kurtarabilir misiniz? Hayır, kurtaramazsınız. Sizi 
kurtarması için güvenebileceğiniz birisi var mı? Evet, sadece tek bir 
kişi. O kişi Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’tir. Çarmıhtayken günahın ce-
zasını üstlendi. O’nun sizin için öldüğüne ve sizi kurtarabileceğine 
inanıyor musunuz? Bugün sizin Kurtarıcınız olması için O’na iman 
edin. Tıpkı Davut için yaptığı gibi, sizin de günahınızı bağışlayıp, sizi 
Tanrı’nın gözünde doğru yapacaktır. Sizi kurtarması için O’na gü-
vendiğinizde, her konuda, hatta cesaret için bile, O’na güvenebilir-
siniz. 
İşte Davut’un yaptığı bundan ibaretti. Devin karşısına çıkmasına ve 
onunla dövüşmesine izin verilmesini diledi.  
Sonunda Saul, “Öyleyse git, Rab seninle birlikte olsun” dedi. Fakat 
Davut’un huzurundan ayrılmasına izin vermeden önce, kendi zırhını 
ve silahlarını ona verdi. Saul, “Buna ihtiyacın olacak” dedi.  
Zırhı (D-40) yerleştirin. 

Davut çabucak Saul’un ağır zırhını giydi. Tunçtan yapılmış olan 
miğfer başına kondu. Davut, Saul’un kılıcını kuşanıp yürümeye 
çalıştı. Bunlar hiçbir işe yaramayacaktı! 
“Bunlarla yürüyemiyorum” dedi Davut. “Çünkü alışık değilim. 
Bunlar bana engel olur.” Hepsini üzerinden çıkarttı.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TG- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Çocuklardan hikayenin bu kısmını 
canlandırmalarını isteyebilirsiniz.  
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 TG+ 

Çocukların yaşantılarında 
“Golyat’la” yüz yüze kaldıkları ne 
gibi durumlar olduğunu sorun. Bu 
sayede çocuklar kendilerini 
öğretilenlerle özdeşleştirirler.  

 

Kurtulmuş olan çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: “Doğru 
olanı yapmanıza cesaret vermesi 
için Tanrı’ya güvenin.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zırhı (D-40) çıkarın.  
Yanına sadece kırlara giderken aldıklarını aldı. Değneği ve 
koyunlarını korumak için taş atmakta kullandığı sapanı vardı. 
Sapanı, (D-43) yerleştirin.  
Bunlar yeterliydi. Davut yanından uzaklaşırken acaba Saul ne 
düşünüyordu diye merak ediyorum. İsrail ordusundaki askerlerin 
yanından geçerek vadiye doğru inişini izledi.  
Saul ve Davut’u,( D-41, D-35 ve D-43) çıkarın. 

Davut yol üzerindeki bir dere kenarında durakladı. Dereden beş 
çakıl taşı seçti ve çoban dağarcığının cebine koyup yoluna devam 
etti. 
Sahne 5  

Dev, Davut’un yaklaştığını gördü ve ona doğru ilerledi. 
Golyat (D-42) ve Davut’u (D-35) birbirlerinden iyice uzak bir şekilde yerleş-
tirin. 

Tepelerin üzerindeki her iki orduda bulunan tüm gözler, bu ikisinin 
birbirlerine yaklaşmasını izliyordu. Zırhına bürünmüş ve kocaman 
mızrağıyla kılıcını taşımakta olan koca cüsseli devi ve çoban 
delikanlının zırhı ve kılıcı olmadan deve doğru ilerlemekte 
olduğunu gördüler. Davut’un kalbi hızla atıyor olmalıydı; fakat 
korkuyor bile olsa bunu hiç belli etmemeyi başarıyordu. 
Tek güvendiği Rab’di. Korunmak için zırha ya da kendi becerisine 
güvenmiyordu. Çok daha küçük ve zayıf olduğunu biliyordu. Devi 
kendi başına asla yenemeyeceğini çok iyi biliyordu. Sevgili 
Hıristiyan çocuklar, hiç böyle hissettiğiniz oldu mu? Yapmanız 
gerektiğini hissettiğiniz, fakat yapamadığınız bir şeyler oldu mu? 
Belki okulda hiç kimseye iman ettiğinizi söylemediniz. Belki 
sınıfınızda sizden başka Hıristiyan yok. Bunu öğrenecek olurlarsa 
sizinle oynamak istemeyeceklerinden korkuyor olabilirsiniz. Arala-
rından bazıları belki sizinle alay bile edebilir. Başka kişilere Hıris-
tiyan olduğunuzu söylemek çok zordur, ama ihtiyaç duyduğunuzda 
Tanrı size cesaret verecektir. Sınıfta ayağa kalkıp herkese Hıristiyan 
olduğunuzu söylemek zorunda değilsiniz. Kurtulmuş bir imanlı ol-
duğunuzu söylemeniz için Tanrı size fırsatlar verecektir. Bir gün iki 
üç arkadaş oturmuş sohbet ederken, arkadaşlarınızdan biri Tanrı’nın 
adını saygısızca kullanabilir ya da hoş olmayan hikayeler anlatmaya 
başlayabilir. Bu anı uygun bir fırsat olarak değerlendirip saygıyla, 
“Kusura bakmayın arkadaşlar, ama bu şekilde konuşmanın doğru 
olduğunu sanmıyorum. Ben bir Hıristiyan’ım.” Böyle bir cümle 
kullanmak cesaret gerektirir, fakat Tanrı’ya güvenirseniz size 
mutlaka yardım edecektir. Davut cesaret için her zaman Tanrı’ya 
güvendi ve devin karşısına da ancak böyle çıkabildi. Golyat’ı 
yenebilmek için tamamıyla Tanrı’ya güvendi.  
Tanrı’ya güvenmeyen diğer kişiler, Davut’un bir çılgın olduğunu 
düşünüyor olmalıydılar. Golyat kendisiyle dövüşmek üzere yaklaş-
makta olanı görünce, öfkeden kudurdu. 
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“Benimle dövüşmek üzere gönderdiklerine de bak” diye düşündü. 
“Taşralı küçük bir çocuk.” Davut’un elindeki değneği görünce, ona 
seslendi: “Ben köpek miyim ki, üzerime değnekle geliyorsun?” 
Kendi ilahlarının adıyla Davut’u lanetledi. “Bana gelsene! Bedenini 
gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim” diyerek 
Davut’u tehdit etti.  
Eğer yaşça çok küçük çocuklara öğretiş veriyorsanız, bu kısmı ve bir sonraki 
paragrafta sözü edilen benzeri kısmı öğretişinizin dışında tutun. Ayrıca 
Davut’un Golyat’ın başını kestiğini söyleyen cümleyi de atlayabilirsiniz. 

Ne korkunç ve kötü bir adam! Davut için çok korkutucu bir durum 
olmalıydı bu! 
Fakat Davut kaçmadı. Hiç tereddüt etmeden, “Sen kılıçla, mızrakla, 
palayla üzerime geliyorsun ve bunların sana zafer kazandıracağına 
inanıyorsun” dedi. “Bense silahlara güvenmiyorum. Meydan oku-
duğun İsrail ordusunun Tanrısı’na güveniyorum. Her Şeye Egemen 
olan Rab Tanrı seni bugün öldürmem için beni güçlendirecek. 
Filistli askerlerin leşlerini, gökteki kuşlarla, yerdeki hayvanlara yem 
edeceğim. Böylece tüm dünya İsrail’de Tanrı’nın var olduğunu 
anlayacak. Herkes kılıca ve mızrağa güvenmek yerine, Rab’be 
güvenmeleri gerektiğini öğrenecek. Çünkü savaş zaten Rab’bindir. 
O sizi elimize teslim edecek.” 
Artık bu kocaman dev sinirden kudurmak üzereydi. Mızrağına 
sarılıp Davut’a doğru hızla ilerlediğini görür gibiyim. Kendisiyle 
böyle konuşmaya cüret eden bu ufaklığı bir çırpıda yok edecekti.  
Golyat’ı, ( D-42)  Davut’a doğru,( D-35) biraz daha yaklaştırın.  
Tozlu yolda yürürken bom, bom, bom diye ses çıkarıyordu. 
Koskoca mızrağını savurmak üzere kolunu kaldırdığında zırhı 
kulakları çınlatan bir ses çıkardı. 
Davut koştu; hiç oyalanmadan koştu. (Duraklayın). Fakat 
kaçmıyordu. Devin üzerine doğru koşuyordu! 
Davut’u (D-35) Golyat’a (D-42) doğru yaklaştırın.  

Cebine koyduğu taşlardan birini aldı ve hemen sapanına yerleştirdi. 
Bütün becerisini kullanarak sapandaki taşı deve doğru fırlattı. Taş 
büyük bir hızla Golyat’ın miğferinin hemen altında kalan alın 
kısmına çarptı. Dev adam devrilmekte olan bir ağaç gibi yere yıkıldı 
(duraklayın) ve kıpırdamadan yerde kaldı. 
Son cümleyi söylerken, Golyat’ı (D-42) ölü Golyat’la (D-44) değiştirin.  

Davut koştu ve Golyat’ın ağır kılıcını kullanarak kafasını kesti. 
Filistli kahraman ölüydü artık – gencecik bir çoban öldürmüştü onu. 
Filistli askerler gözlerine inanamıyorlardı. Çadırlarından çıkıp 
canlarını kurtarmak üzere kaçmaya başladılar. İsrailli askerler artık 
korkmuyorlardı. Büyük bir bağırışla saklandıkları yerden çıktılar. 
Kaçmakta olan Filistliler’in peşine takılıp bir çoğunu öldürdüler. O 
güçlü Filist ordusu yenilmişti. Davut bir kahramandı artık. Herkes 
onu yücelten ezgiler söylüyor gibiydi.  
 

Golyat’ın nefretini ve öfkesini yüz 
ifadenizle yansıtın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Davut’un sapanının nasıl olduğunu 
açıklamak için kolunuzu kaldırıp 
havada sallayın.  

 

 

Golyat görseli devi sırt üstü resimler. 
Ressam, kılıcını alabilmek için 
Davut’un Golyat’ı sırt üstü çevirmesi 
gerektiğini düşünmüştür (aksi 
taktirde kılıç devin bedeni altında 
kalırdı ve ayrıca ensesini koruyan 
metal kısımdan dolayı kafasını 
kesemezdi.) 
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TG+ 

Ders boyunca kurtulmuş olan 
çocukları cesaret için Tanrı’ya 
güvenmeleri konusunda teşvik 
ettikten sonra, devam eden etkinlik 
aracılığıyla öğrendikleri gerçeği hafta 
içinde yaşamlarına uygulamalarına 
da yardım edin. 

TG- 

Çocukları Rab İsa’ya iman etmeye 
çağırın. Daha fazla bilgi için başka 
derslerde önerilen çağrı örneklerine 
ve “Mesih’e iman etmek isteyen 
çocuklara danışmanlık yapma” (son 
sayfada) adımlarına bakın.  

 
 

Tekrar oyunu 

Çobanın dağarcığı 
Çocukları iki gruba ayırın. Her gruba 
bir kağıt torba verin. Herkesin 
kullanması için yuvarlak çakıl taşları 
da sağlayın.  

Gruplara sırayla soru sorun. 

Eğer yanıt doğruysa, çocuk çakıl 
taşlarından bir tane alıp “çoban 
dağarcığının” (torbanın) içine 
koysun.  

Tüm sorular bittikten sonra 
dağarcıktaki taşları sayın.  

En çok taş toplayan grup kazanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakat bunu nasıl başarmıştı? Tanrı’ya güvenerek. Golyat’a şöyle 
demişti: “Savaş zaten Rab’bindir. O sizi elimize teslim edecek.” 
(1.Samuel 17:47). Ve söyledikleri gerçekleşti. Davut Tanrı’ya 
güvendi ve Tanrı da onun yüzünü kara çıkartmadı. Eğer bir 
Hıristiyan’sanız, her sıkıntıda Tanrı’ya güvenin. Yalnız 
kaldığınızda size cesaret verecektir. Sizi günah işlemeye kışkırtan 
durumlarla karşılaştığınızda, “hayır” diyebilmeniz için güç 
verecektir. Davut gibi siz de Rab’be, “Sana sığınıyorum, ya Rab 
Tanrım!” (Mezmur 7:1) deyin. Davut gibi, Tanrı’ya güvenmeye 
devam edin. 
Belki siz Davut gibi değilsiniz. Sizi günahınızdan kurtarması için 
Tanrı’ya hiç güvenmemiş olabilirsiniz. Kendi başınıza günahın üs-
tesinden gelmeniz mümkün değildir, ama İsa bunu yapabilir. Çar-
mıh üzerinde öldüğünde İsa Mesih, günahın karşılığı olan cezayı 
çekti. Tanrı O’nu ölümden diriltti. Artık O sonsuzlara dek diridir. 
Eğer bugün O’na güvenecek olursanız, tüm günahınız bağışlanacak-
tır. Sizi kurtaracak ve sonsuza dek koruyacaktır. Davut’un yıllar  
sonra yazdığı şu sözlere kulak verin: “Rab... kurtarır onları... çünkü 
kendisine sığınırlar” (Mezmur 37:40). Bu sizin için de bugün doğru 
olabilir. Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman 
eder misiniz? Oturduğunuz yerde O’na iman edebilirsiniz. O’na 
şimdi iman edin. 
Bütün şekilleri çıkarın 

Tekrar soruları 

1. İsrail topraklarına saldırmaya hazırlanan düşman kimdi? 
(Filistliler) 

2. Filistliler için savaşı kazanacaklarından emindiler? (Çünkü dev 
adam kendi taraflarındaydı.) 

3. İsrail ordusu Golyat hakkında ne düşündü? (Ondan korkuyor-
lardı.) 

4. İsrailliler’in korkusu niçin yanlıştı? (Çünkü Tanrı’ya güvenme-
leri gerekliydi.) 

5. Davut ordugaha niçin gitti? (Ağabeylerine yiyecek götürmek 
için.) 

6. Devin söylediklerini işittiğinde Davut niçin öfkelendi? (Çünkü 
dev, diri Tanrı’ya meydan okuyordu.) 

7. Davut’un Golyat’a karşı dövüşmesi hakkında, Kral Saul ne 
düşündü? (Davut’un çok genç olduğunu ve yeterince savaş 
tecrübesi olmadığını düşündü.) 

8. Golyat Davut’a neler yapacağını söyledi? (Bedenini kuşlara ve 
vahşi hayvanlara yem edeceğini söyledi.) 

9. Davut, bu güçlü devi nasıl yenebildi? (Kendisine zafer vermesi 
için Tanrı’ya güvendiğinden.) 

10. Devin ölümünden sonra ne oldu? (Filistliler yenildi ve Davut 
kahraman oldu.)



 Davut, Tanrı’yı Yürekten İzleyen Adam 

 45 

Devam eden etkinlik 

Tiyatro 
Çocuklar bu hikayeyi canlandırsınlar.  
Her bir çocuğa rol verin – bazıları Filistli, Golyat, İsrail askeri, 
Eliav, Abinadav, Şamma, İşay, Davut, Saul, silahtar gibi. (Kızları 
da erkek rolleri için seçebilirsiniz)  
Olup bitenleri hatırlamaları için çocuklara yardım edin ve dersin 
bizim için ne anlam ifade ettiğini de vurgulayın. 

Devam eden etkinlik 

Dev bulmacalar 
Tartışma: Ne gibi anlarda cesarete ihtiyaç duyarsınız? Yaşantınızda 
sizi korkutan ne gibi “devler” var? Korktuğunuz zamanlarda Tanrı 
size nasıl yardım edebilir?  
Çocuklar büyük bir kağıt üzerine kendilerini korkutan bir şeyin 
resmini çizsinler. Resmi beş/on parça olacak şekilde kesin. Başka 
bir çocuğun resmiyle değiştirin ve “bulmacayı” tamamlamalarını 
isteyin.  

Devam eden etkinlik 

Teşvik sözleri 
Çocuklar Tanrı’dan cesaret alabileceğimizle ilgili ayetleri bulup 
hakkında konuşsunlar. Örneğin: Süleyman’ın Özdeyişleri 28:1, 1. 
Korintliler 16:13; Filipililer 1:27-28; 2. Timoteos 1:7 ve Yeşu 1:9 
gibi ayetler.  
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Ders 5 
Bir dost ve bir düşman 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 18:1-16;  
1.Samuel 19:1-10 
1. Samuel 20 
 
Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarına birbirlerini sevmelerini buyurur. 
 

Uygulama  

 

Kurtulmamış olanlar: Bu ders için seçilen temel 
gerçek kurtulmuş olan, imanlı çocuklar 
içindir. Bu gerçeğin imanlı olan çocuk-
lara en iyi şekilde öğretilmesini sağlamak 
için, ders boyunca bu konuya odaklan-
dık. Fakat bu haftaki dersinizde bulunan 
kurtulmamış çocuklarla ilgilenmeyi de 
lütfen ihmal etmeyin. Uygun bir zaman 
yakaladığınızda onlara yönelik kısa bir 
paylaşımda bulunun. 

 

Kurtulmuşlar: Hıristiyanlar’ın hepsini sevmelisiniz. 
 

Ezberlenecek ayet 

Mezmur 23:1-2’yi tekrar edin. 
 
Görsel gereçler 

 Şekiller: D-46, D-47, D-48, D-49, D-50, 
D-51, D-52, D-53, D-54, D-55, D-56, D-57, 
D-59 ve D-60  

 Arka zemin: Dış mekan ve saray ya da düz 
arka zemin. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Cevat ve Numan TG 

 

Olayların Gelişim 

1. Yonatan ve Davut dost olurlar. TG+ 

2. Kıskanç Saul, Davut’u öldürmeye kalkışır. 

3. Saul Yonatan’dan Davut’u öldürmesini ister. 

4. Yonatan Davut’u uyarır. TG+ 

5. Yonatan Saul’la konuşur. 

6. Saul tekrar Davut’u öldürmeye çalışır. 

7. Davut Yonatan’ı arar. TG+ 

8. Davut ve Yonatan bir plan yapar ve birbir-
lerine söz verirler. TG+ 

9. Saul Yonatan’ı öldürmeye kalkışır. 
 

Doruk Noktası 
Yonatan Davut’a haber getirir. 

 

Sonuç  

Davut ve Yonatan ayrılır. TG+ 
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Eğer sınıfınızdaki çocukların büyük 
çoğunluğu kız ise, dersteki adları kız 
adlarıyla ve oyunu voleybolla  
değiştirin. Sınıfınızdaki kız erkek 
karışımı dengeliyse, erkek 
çocuklarının dikkatini çekmeye 
çalışın; kızlar yine de dinleyecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TG 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin: “Tanrı, 
çocuklarına birbirlerini sevmelerini 
buyurur.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ders 

Numan ve Cevat futbolu çok severdi.  
Her ikisi de kaleciydi. Okulda antrenman maçları oynanırken, her 
zaman rakip takımlarda olurlardı.  
Başka bir okulla her yıl yaptıkları maç zamanı gelmişti. Takımda 
oynamak üzere acaba kim seçilecekti? Sadece biri oynayabilirdi. 
Her ikisi de iyi birer kaleciydi ve her ikisi de Hıristiyan’dı. Birlikte 
Pazar Okuluna giderlerdi. 
Maçtan bir gün önce, takım listesi duyuru panosuna asıldı. Herkes 
oynayanları görmek için listenin etrafına toplandı. Cevat kalabalığı 
yararak listeye göz attı. Kalecinin adı her zaman en üstte yer alırdı. 
Numan seçilmişti. Cevat, hiç kimse gözyaşlarını fark etmeden 
kalabalığın arasından sıyrıldı. Gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı; 
Numan’ı kıskanıyordu. “Bir daha asla Numan’la konuşmayacağım” 
diye düşündü. 
O hafta Pazar okulunda, Yuhanna 15:12’yi öğrendiler. İsa, “Sizi 
sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.” Tanrı, çocuklarının birbirini 
sevmesini buyuruyordu.  
Ertesi günkü maçta Numan harika bir oyun çıkarttı. Cevat, Numan-
ın her gol kurtarışında, içinden keşke kalede duran ben olsaydım 
diye düşünmesine rağmen, diğer taraftarlara katılıp var gücüyle 
takımına destek verdi. Maç bittikten sonra Numan’ın sahadan ayrıl-
masını bekledi. “Çok güzel oynadın, Numan” dedi. Kutsal Kitap’ın 
söylediği gibi, diğer kişileri sevmeyi öğreniyordu. Aslında Kutsal 
Kitap’ta sözü edilen bir delikanlı gibi davranmıştı. Bu gencin adı 
Yonatan’dı. 
Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

Yonatan bir veliahttı.  
Yonatan’ı D-47 yerleştirin.  
Güçlü kuvvetli, sağlıklı ve okçulukta çok becerikli bir gençti. Cesur 
bir asker ve iyi bir önderdi. Yonatan da, tıpkı Davut gibi Tanrı’ya 
güvenirdi. Kral Saul’un en büyük oğlu olduğu için, İsrail’in bir 
sonraki kralı o olmalıydı.  
Saul’u (D-46) yerleştirin. 
Fakat bir sonraki kral kim olacaktı? Evet, Davut. Saul Tanrı’nın 
buyruğuna itaatsizlik ederek günah işlediği için, Yonatan asla kral 
olamayacaktı. 
Kutsal Kitap bize, Yonatan’ın, Davut’un bir sonraki kral olacağını 
bilip bilmediğini açıklamaz. Bunun aksine, Davut Golyat’ı öldürdü-
ğünde, Saul’un bundan çok memnun kaldığı söyler. Saul Davut’u 
saraya davet etti.  
Davut’u (D-48) yerleştirin. 
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Yonatan, babasının Davut’la olan konuşmasını işittiğinde, kendisi 
için bir dost bulduğunu biliyordu. Davut’un bir çoban olması onu 
hiç ilgilendirmiyordu. Onu gerçekten çok sevmişti. Bunu 
kanıtlamak için, o güzelim kaftanını çıkarıp dostuna verdi.  
Kaftanı D-49 Davut’un üzerine yerleştirin.  
AyrıcaDavut’a zırhını, kılıcını, kuşağını ve hatta en sevdiği silahı 
olan okunu bile verdi. O günlerde böyle bir şey yapmak, bir kişiye 
verilebilecek en büyük onurdu. Yonatan’ın verdiği armağanlar, 
“Sen benim en iyi dostumsun” anlamına geliyordu. 

Sevginin ve dostluğun işareti vermektir. Eğer birisini seviyorsanız, 
o kişiye bir şeyler vermek istersiniz. Tanrı çocuklarından, diğer 
Hıristiyanlar’a sevgilerini göstermek için ihtiyaç içinde olanlara 
vermelerini ister. İlk Hıristiyanlar’dan bazıları bunu yaptılar. Rab 
İsa’nın göğe alınmasından kısa bir süre sonra, Yeruşalim’de birçok 
kişi iman etti. Artık onlar da Tanrı’nın çocuklarıydılar ve Kutsal 
Kitap’ın deyimiyle, Tanrı’nın ailesinde kardeştiler. Bu ilk 
Hıristiyanlar’ın yaptığı şeylerin başında paralarını, yiyeceklerini ve 
giysilerini çevrelerindeki yoksullarla paylaşmak geliyordu. Belki siz 
de paylaşabilirsiniz. Keçeli kalemi olmayan bir Hıristiyan tanıyor 
musunuz? Sizin çok kaleminiz var ve resim ödevini yapabilmesi 
için ona sizinkilerden verebilirsiniz. Hıristiyanlar, İsa’yı seven diğer 
kişilere niçin vermelidir? İsa, “Sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi 
sevin” (Yuhanna 15:12) dedi. İsa sizi nasıl sevdi? Sizin uğrunuza 
cenneti terk etmedi mi? Sizin için değerli kanını akıtmadı mı? Size 
sonsuz yaşam vermedi mi? İsa’nın bize verdiklerini düşününce, 
Yonatan’ın Davut’a verdiği gibi, diğer kişilere vermemiz daha da 
kolaylaşır. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Davut’u (D-48) yerleştirin. 
Davut sadece sarayda Saul ve Yonatan’la birlikte yaşamakla kalma-
yacak, aynı zamanda Saul’un ordusunda bir komutan olacaktı. Her-
kes çok mutluydu. Ordu, Golyat’a karşı verilen savaştan dönerken, 
yol üzerindeki kentlerde yaşayan kadınlar, kralı selamlamak üzere 
yollara dökülmüşlerdi. 
Saul’u (D-46) yerleştirin. 

Golyat ölmüş, Filistliler darmadağın olmuş ve savaş zaferle sonuç-
lanmıştı. Herkes sevinç içinde dans ediyor ve ezgiler söylüyordu. 
Müzik aletlerinin eşliğinde söyledikleri sözler arasında şu sözler de 
duyuluyordu: 

“Saul binlercesini öldürdü, 
Davut’sa on binlercesini.” 

Davut’un dev Golyat’ı öldürmesinden o kadar mutluydular ki! 
Fakat Davut için söyledikleri övgü sözleri Saul’u çok kızdırdı. 
Davut’un kendisinden çok övülmesini kıskanıyordu. Kral olan 
kendisiydi; övgüler onun için olmalıydı. Belki o anda aklına şu 
düşünce geldi, “Yoksa Davut mu benden sonra kral olacak?”  

 
 

 
 

 
 
 
 

TG+ 

Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin. 
“Hıristiyanlar’ın hepsini 
sevmelisiniz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Çocuklar kadınların sözlerini tekrar 
etsinler.  

Tahta ya da kağıt üzerine “1000” 
(Saul binlercesini) sonra da dokuz 
tane daha 1000 (Davut on 
binlercesini) yazın.
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Etkili bir ses tonuyla konuşun.  
 
 
 
 
 

 
 
“Tanrı’nın gönderdiği kötü bir ruh 
Saul’un üzerine indi” (1. Samuel 
18:10). Matthew Henry’nin yorum 
kitabı şöyle der: “Eğer bizim 
üzerimizde egemenlik süren Tanrı ve 
O’nun lütfu değilse, günah ve şeytan 
bize hakim olur.  İblis  Tanrı’nın 
izniyle, onun zihnindekileri çarpıtıp 
ihtiraslarını kırbaçlayarak Saul’a 
eziyet etti ve korkuttu.”  
 
 
 
 
 
1. Samuel 18:12 – Saul Davut’tan 
korkuyordu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samuel’in sözlerini hatırlıyor olmalıydı, “Tanrı’nın Sözüne itaat 
etmediğin için, Tanrı da seni krallıktan reddetti” Eğer Samuel’in bu 
sözleri doğruysa, Yonatan asla kral olamayacaktı. “Davut kral 
olabilir mi?” diye düşündü. Sarayına varana dek, öfke ve kıskançlık 
dolu düşünceler Saul’un kafasında dolanıp durdu. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3  

İsteğe bağlı arka zemin:Saray sahnesi 
Ertesi gün, öfkeli olduğu günlerden biriydi.  
Saul’u (D-50) yerleştirin.  
Davut daha önceden de yaptığı gibi lirini alıp çalmaya başladı. 
Davut’u (D-51) yerleştirin.  
Kim bilir, belki Saul müzikle sakinleşirdi. Ama böyle olmadı!  
Saul ve Davut’u  ( D-50 ve D-51) çıkarın.  

Saul mızrağını kaptı ve öfkeyle Davut’a fırlattı.  
Kralı elinde mızrakla (D-52 ve D-53) ve Davut’u (D-54)  yerleştirin.  
Davut’u öldürmek maksadıyla mızrağını ona doğru attı. (Mızrağı 
odanın bir ucundan diğerine doğru ilerletin.) Ama Davut iki kez ondan 
kurtuldu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Davut korkmuş olmalıydı, fakat Saul’un korkusu çok daha büyüktü 
herhalde.  

Saul’u (D-50) yerleştirin.  
Davut’tan korkuyordu, çünkü Tanrı’nın bu genç adamla olduğunu 
ve kendisiyle birlikte olmadığını biliyordu. Büyük olasılıkla 
Davut’un, krallığı ele geçirmek için kendisini öldüreceğinden 
korkuyordu. Oysa Davut’un hiç böyle bir niyeti yoktu. Saul’u 
kolaylıkla öldürebilirdi, ama bunu asla yapmazdı. Buna rağmen 
Saul işini şansa bırakmak istemiyordu. Davut’u saraydan 
uzaklaştırdı. Orduda büyük bir komutan olmak yerine, onu 1.000 
kişilik bir bölüğe önder yaptı. Bu görevinde de başarılı olan Davut, 
bütün halk tarafından seviliyordu.  
Saul’un Davut’u saraydan uzaklaştırmasının bir başka nedeni daha 
vardı. “Onu niçin ben öldüreyim ki? Nasıl olsa Filistliler onu öldü-
rür.” Hatta Davut’un Filistliler’in elinden kaçamayacağı bir senaryo 
bile hazırladı. Fakat Davut öldürülmedi. Girdiği her savaşı kazandı. 
Saul’u (D-50) çıkarın.  

Sahne 4  

İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi. 

Artık Saul’un tahammülü kalmamıştı.  
Saul’u (D-46) yerleştirin.  
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Bütün hizmetkârlarına Davut’u öldürmeleri için talimatlar verdi. 
Hatta oğlu Yonatan’dan bile Davut’u öldürmesini istedi.  
Yonatan’ı (D-55) yerleştirin.  
Fakat Yonatan, babasına karşı itaatsizlik ediyor olmasına rağmen 
bunu yapamazdı. Tanrı’ya itaat etmek zorundaydı, çünkü Tanrı bize 
adam öldürmememiz gerektiğini buyurdu. Nasıl olur da dostunu 
öldürmeyi düşünebilirdi ki? 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Bunu yapmak yerine gidip Davut’u buldu ve onu karşısındaki 
tehlike hakkında uyardı. 
Yonatan’ı (D-55), Davut’u (D-48) ve taşları (D-56) yerleştirin. 

“Sabaha kadar saklan” dedi. “Bu konu hakkında babamla konuşa-
cağım ve öğrendiklerimi sana bildireceğim.” 
Yonatan’ı (D-55) çıkarın. 

Davut saklanmak üzere yola çıktığında, böylesine sadık ve güvenilir 
bir dostu olduğu için çok memnun olmalıydı. Sıkıntılarla karşılaştı-
ğınızda böyle bir dost sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Siz bu türden 
bir dost musunuz? Diğer insanlar bir Hıristiyan hakkında doğru ol-
mayan ve kaba şeyler söylediğinde, bu kardeşe destek olmaya hazır 
mısınız? Okuldaki diğer arkadaşlarınız Can’la ilgilenmemenizi söy-
lemesine rağmen, onunla oynamaya devam eder misiniz? Bedeli ne 
olursa olsun Tanrı diğer Hıristiyanlar’ı sevmenizi ister. Yonatan 
gibi sadık bir dost olabilmek için Tanrı’dan yardım dileyin. 
Davut’u (D-48) ve taşları (D-56) çıkarın.  

Sahne 6  

İsteğe bağlı arka zemin: Saray. 

Yonatan verdiği sözü tuttu.  
Yonatan ve Saul’u (D-55 ve D-46) yerleştirin) 

 Babasına, Davut’un onun için yaptıklarını, özellikle de devi nasıl 
öldürdüğünü hatırlattı. Yonatan, “Davut asla sana karşı bir şey 
yapmadı; sana her zaman saygılı davrandı. Niçin onu öldürmek 
istiyorsun?” diye sordu.  

Saul oğlunun söylediklerini dinledi ve Tanrı’nın huzurunda, 
Davut’un öldürülmeyeceğine söz verdi.  
Bütün şekilleri çıkarın.  

Davut tekrar saraya döndü. Geçmiş unutulmuştu – gerçekten mi? 
Saul verdiği sözü tutmadı. Tekrar Davut’u öldürmeye kalkıştı. 
Davut hem saraydan hem de kentten kaçmak zorunda kaldı, çünkü 
Saul onu öldürmek üzere askerlerini üstüne saldı. Davut, Samuel’in 
yaşadığı Rama Kenti’ne kaçtı. Saul’un askerleri onu izledi, ama 
oradayken bile Tanrı onu korudu. 
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Kurtulmuş çocuğa yönelik uygulama 
kartını gösterin. 
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Sahne 7 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Bütün bunlar olup biterken Davut iyice korkmaya başlamıştı.  
Davut’u (D-48) yerleştirin.  
Ne yapabilirdi? Nereye gidebilirdi? O anda aklına dostu geldi. 
Yonatan kendisine yardım edebilirdi. Bundan hiç şüphesi yoktu. 
Yonatan’ın yanında olmak istedi. Birisini gerçekten seviyorsanız, o 
kişiyle olmak istersiniz. Tanrı’nın çocukları da, diğer Hıristiyanlar’a 
olan sevgilerini göstermek için o kişilerle birlikte olmalıdır. Diğer 
imanlı kardeşlerinizle nerede bir araya gelebilirsiniz?  
Çocukların fikirlerini almak isteyebilirsiniz. Kilise, Pazar okulu, Müjde 
Kulübü gibi şeyler söyleyebilirler) 

Rab İsa Mesih’i seven diğer kişilerle zaman geçirmeyi istemelisiniz. 
Hıristiyanlar’la bir araya gelmek ve onlara her zaman dostça 
davranmak önemlidir. Onlarla bir araya geldiğinizde ne olacağını 
biliyor musunuz? Sıkıntılara tek başınıza göğüs germek zorunda 
olmadığınızı göreceksiniz. Karşılaştığınız zorlukları diğer 
Hıristiyanlar’la paylaşmanın, sık sık size yardım ettiğine tanık 
olacaksınız. Belki şu anda bir sorununuz var ve hiç kimse buna 
aldırmıyor gibi görünüyor. Şunu bilmenizi istiyorum; ben sizi 
seviyorum ve size yardım etmek istiyorum. Dersten sonra ne zaman 
isterseniz gelin ve probleminiz hakkında benimle konuşun. Sizinle 
konuşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Sizi seven Hıristiyan 
arkadaşlarınız olduğunda zorlukların üstesinden gelmek daha kolay 
olacaktır. Davut bunu bildiği için hemen Yonatan’a gitti. 
Yonatan’ı (D-47) yerleştirin.  

“Yonatan, lütfen söyle bana, ne yaptım ben? Nasıl bir günah 
işledim ki, baban beni öldürmek istiyor?” 

“Ölmek mi?” diye haykırdı Yonatan. “Sen ölmeyeceksin. Babam 
yapacağı her şeyi bana söyler mutlaka. Bu doğru olamaz, Davut.” 

“Ama doğru” dedi Davut çok üzgün bir sesle. “Baban bizim 
dostluğumuzu biliyor ve senin üzülmeni istemediği için bunu 
senden gizli tutuyor. Yonatan, şunu bil ki, öldürülmeme ramak var.” 

Yonatan Davut’un ne kadar korktuğunu görüyordu. Ona yardım 
etmeye can atıyordu. “Senin için ne yapabilirim?” diye sordu. 

Davut, “Bir planım var” dedi. “Yarın Yeni Ay töreni ve kralla 
birlikte yemeğe oturmam gerekir. Ama izin ver, ertesi günün 
akşamına kadar tarlada gizleneyim. Eğer baban yokluğumu sezerse 
ona, ailemin yıllık kurban törenine katılmak için Beytlehem’e 
gittiğimi söyle. Baban, ‘İyi’ derse, kulun güvenlikte demektir. Ama 
öfkelenirse bil ki, beni öldürmeye karar vermiştir. Sana gelince, 
bana yardım et; çünkü Rab’bin önünde benimle antlaşma yaptın. 
Suçluysam, beni sen öldür! Neden beni babana teslim edesin?” 

Belki bu Yonatan için iyi bir fırsattı. Davut’la olan dostluğu 
babasıyla olan ilişkisine mal oluyordu ve her şey daha da kötüye 
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gidebilirdi. Üstüne üstlük Yonatan, Davut’un bir sonraki kral 
olacağını biliyor gibi görünüyordu. Eğer Davut’u şimdi öldürecek 
olursa, kendi krallığını garanti altına almış olurdu. 
“Olmaz öyle şey!” diye bağırdı. “Asla”. 
Yonatan bir söz vermişti ve asla verdiği sözden dönemezdi. 
Tanrı’nın çocukları verdikleri sözleri her zaman yerine getirerek 
birbirlerine olan sevgilerini göstermelidir. Eğer arkadaşınız Jale’ye, 
okullarının gösterisinde onu izlemek üzere oraya gideceğinize dair 
söz verdiyseniz, en sevdiğiniz televizyon programıyla çakışsa bile, 
verdiğiniz sözü mutlaka yerine getirmelisiniz. Gerçek dostlar 
sözlerini tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yonatan’ın 
Davut’a bir zarar vermemesinin nedenlerinden biri budur. İkinci bir 
nedense Davut’u gerçekten çok sevmesidir. Davut’un başına 
gelebilecek en küçük şey onu çok üzerdi.  
“Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana 
söylemez miydim?” dedi. “Gel birlikte bir plan yapalım.” 
Yonatan’ı (D-47) Yonatan’la (D-55) değiştirin. 

Tarlada birlikte yürürlerken, Yonatan ne olursa olsun Davut’a haber 
ulaştıracağına söz verdi. Davut’tan, kendisine ve ailesine karşı her 
zaman iyilik yapmaya söz vermesini istedi. O gün birbirlerine 
verdikleri sözleri yenilediler. Gelecekte neler olup biteceğini bilmek 
çok zordu. Acaba tekrar birbirlerini görecekler miydi? Yonatan’ın 
Davut’a haber ulaştırması bile tehlikeli olabilirdi. Fakat Yonatan’ın 
bir planı vardı. 
“Öbür gün karanlık çöktüğünde, şuradaki kaya yığınının arkasında 
bekle” dedi Yonatan. “Sanki bir hedefe doğru atıyormuşum gibi 
davranıp kayaların civarına üç ok atacağım. Sonra okları toplaması 
için hizmetkârımı göndereceğim. Şimdi şuna dikkat et. Eğer 
hizmetkârıma seslenip, ‘Bak, oklar senin bu yanında’ dersem’, bu 
güvenlikte olduğun anlamına gelir. Ama hizmetkâra, ‘Bak, oklar 
ötende’ dersem acele et ve git. Rab’bin senin için planladığı şey bu 
demektir – Rab seni buradan uzaklaştıracaktır.” 

Böylece iki dost ayrıldı. Ayrılırlarken “Konuştuklarımızı unutma 
sakın” dedi Yonatan. “Rab sonsuza dek aramızda tanık olsun.” 
Davut tarlada gizlendi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 8 

İsteğe bağlı arka zemin: Saray. 

Yeni Ay töreninde kral yemek yemek üzere sofraya oturdu.  
Saul’u ve masayı (D-50 ve D-57) yerleştirin.  
Yonatan ve ordu komutanı Avner oradaydı, fakat Davut’un yeri 
boştu. Saul bunu fark etti, ama ilk gün boyunca bundan hiç söz 
etmedi. 
Yonatan’ı – D-47 yerleştirin. 
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O süre içinde Davut’un Beytlehem’e 
gidip gelme imkanı olmasına rağmen 
gerçekten gidip gitmediğini 
bilemiyoruz.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Saul, törenin ikinci günü oğluna, “Davut neden dün de, bugün de 
yemeğe gelmedi?” diye sordu. 

Yonatan babasına Beytlehem’deki törenden söz etti. Saul çok 
öfkelendi; Yonatan’a çok kızdı.  

“Davut bu dünyada yaşadığı sürece, asla kral olamayacağını bilmi-
yor musun?” diye bağırdı. “Şimdi git ve onu buraya getir; ölmesi 
lazım.” 

“Ama niçin? Ne yaptı ki?” diye sordu Yonatan. Bu soru, bardağı 
taşıran son damla oldu.  

Saul’u ( D-50)  çıkarın. Saul ve mızrağı ( D-52 ve D-53) yerleştirin. Saul o 
kadar öfkeliydi ki, mızrağını oğluna doğru fırlattı. Fakat Yonatan 
kaçıp kurtuldu. 
Yonatan’ı (D-47) çıkarın. Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 9 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Yonatan çok kızgındı.  
Yonatan’ı (D-47) yerleştirin.  
Artık babasının Davut’u öldürmek istediğinden hiç şüphesi 
kalmamıştı. Törenden ayrıldı. Bütün gün hiçbir şey yemedi. 
Babasının Davut’a olan tavrından dolayı çok üzgündü. 

Ertesi sabah, Davut’un arkasında saklandığı kayaların olduğu tarla-
ya gitti.  
Kaya yığınını ( D-56)  yerleştirin.  
Hizmetkârı da yanındaydı.  
Hizmetkârı  (D-59) yerleştirin.  
Yonatan yayına oku yerleştirdi ve fırlattı. Davut saklandığı yerden 
olanları izliyordu. Hizmetkârın koştuğunu gördü. Belki okun 
havada uçuşunu bile bir an için görmüş olabilir.  

Ok nereye düştü? Ardından şu sözleri işitti, “Ok senin ötende değil 
mi? Çabuk ol.” Bu Yonatan’ın, bir an önce kaçması gerektiğiyle 
ilgili olarak Davut’a verdiği mesajdı. Davut hizmetkârı izlemeye 
devam etti. Yonatan’ın yanına koştu ve ardından elindeki okla 
saraya döndü.  
Hizmetkârı (D-59) ve Yonatan’ı (D-47) çıkarın. 

Ortalık sakinleşince Davut kayaların arkasından çıktı ve 
Yonatan’ın ayaklarına kapandı. Önünde üç kez eğildi. Kutsal Kitap 
zamanında insanlar birbirleri önünde yere eğilirdi, ama Davut’un 
yaptığı gibi üç kez yapmazlardı bunu. İki arkadaş birbirlerini öpüp 
ağladılar. Ayrılacakları için çok üzgündüler. 
Davut ve Yonatan’ı (D-60) yerleştirin. 

Sadece birkaç dakikaları vardı. Verdikleri vaatleri birbirlerine 
hatırlattıktan sonra ayrıldılar. 
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Davut ve Yonatan’ı – D-60 çıkarın. 

Sonsuza dek kendileri ve çocukları birbirlerine iyilik yapacaklardı. 
Acaba birbirlerini bir daha görecekler miydi? 
Bu iki iyi dost için ne kadar üzücü bir gündü. Ayrılsalar bile dost 
kalacaklardı. Diğer Hıristiyan kardeşlerin dostu musunuz? Eğer bir 
Hıristiyan’sanız, Rab’den her zaman sadık ve gerçek bir dost 
olmanıza yardım etmesini isteyin. Her Hıristiyan’ı sevmenize 
yardım etmesini isteyin. Bazı Hıristiyan kardeşler sizin en yakın 
dostlarınız olacaktır; Davut ve Yonatan kadar bile yakın 
olabilirsiniz. Diğerleri sizin için yakın bir dost olmayabilirler, ama 
yine de onları sevmelisiniz. Onların Tanrı’nın ailesinde olduğunu 
hatırlayın ve Rab’de kardeşleriniz olduğunu unutmayın. Rab İsa’nın 
sizin için yaptıklarını düşünün. Sizi sevdi ve uğrunuza canını verdi. 
“Benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin” (Yuhanna 15:12) 
diye buyurdu. Bazen bu buyruğa uymak zor olabilir. Gelin birlikte 
Tanrı’nın bize yardım etmesi için dua edelim.  

“Sevgili Rab İsa Mesih, bize olan sevgin o kadar büyüktü ki, 
çarmıhta bizim günahımızı üstlendin. Biz Hıristiyanlar’ın diğer tüm 
Hıristiyanlar’ı sevmemize yardım et. Sevmemiz gerektiği şekilde 
sevmediğimiz anlar için bizi bağışla ve senin sevdiğin gibi sevmeyi 
öğret. Amin.” 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. Kral Saul’un en büyük oğlu olan veliahdın adı neydi? (Yonatan) 

2. Savaşın kazanılmasından sonra Davut nereye gitti? (Kral Saul ve 
Yonatan’la birlikte sarayda yaşamaya başladı.)  

3. Kadınların söylediği ve Kral Saul’u kıskandıran ezgi nasıldı? 
(Saul binlercesini, Davut’sa on binlercesini öldürdü.) 

4. Davut, Saul’u mutlu etmek için ne yapmayı denedi? (Lirini çaldı.) 

5. Saul Davut’u kıskandığı için ne yapmaya kalkıştı? (Mızrağıyla 
onu öldürmeye kalkıştı.) 

6. Saul, niçin Davut’u kıskandığı kadar ondan korkuyordu? 
(Tanrı’nın kendisiyle olduğunu bildiği için.) 

7. Yonatan Davut’tan nasıl bir vaatte bulunmasını istedi? 
(Kendisine ve ailesine her zaman iyilik yapacağına dair.) 

8. Davut tören yemeğine gelmeyince, Saul Yonatan’a niçin kızdı? 
(Çünkü Davut yaşadığı sürece Yonatan’ın asla kral 
olamayacağını söyledi.) 

9. Yonatan, Davut’un canını kurtarmak için kaçması gerektiğini 
nasıl gösterdi? (3 ok attı ve hizmetkârına, “Ok senin ötende değil 
mi?” dedi.) 

10. Yonatan’ın sevgisi bize kimin sevgisini hatırlatır? (Rab İsa’nın.) 
 

 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş çocuğa yönelik uygulama 
kartını gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Dostluk oyunu 
Davut ve Yonatan çok iyi iki dosttu 
ve birbirlerini kıskanmıyorlardı. Kral 
olma ayrıcalığı normal şartlarda 
kendisine ait olmasına rağmen, 
Yonatan Davut’un kral olmasından 
memnuniyet duyacaktı.  

Aynı şekilde bu oyun da çocukların 
diğer takımın başarısından 
memnuniyet duymasını teşvik eder.  

Çocukları iki gruba ayırın. 

Sırayla gruplara soru sorun. 

Çocuk doğru olarak yanıtladığında 
diğer grup yüz puan kazanır.  

Tüm soruların yanıtlanmasından 
sonra en çok puan toplayan grup 
kazanandır.  
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Devam eden etkinlik 

Arkadaş ol 

Çocuklara arkadaşlığın kendileri için ne anlama geldiğini 
düşünmelerini söyleyin. 

Her çocuğa boş bir kağıt ve kalem verin. İhtiyaç içinde olan birisine 
yardım eden bir kişinin resmini çizmelerini isteyin.  

Çizimler isterlerse çöp adamdan bile olabilir.  

Devam eden etkinlik 

Tiyatro: Kıskançlık örnekleri 

Kutsal Kitap’ta sözü edilen kıskançlık örnekleri hakkında konuşun 
– örneğin kardeşini kıskanan ağabey (Luka 15:11-32), Meryem’i 
kıskanan Marta (Luka 10:38-42); Habil’i kıskanan Kayin (Yaratılış 
4:3-8). 

Kıskançlık ne gibi şeylere neden oldu? Kıskanmak yerine ne 
yapmaları gerekirdi? 

Çocuklarla onların kıskançlık sorunları hakkında konuşun ve 
bunları canlandırın.  

Devam eden etkinlik  

Şükran dolu olmak 
Birkaç dergi, makas, karton ve yapıştırıcı bulun.  

Çocuklara dergilere göz atarak halihazırda sahip oldukları için 
Tanrı’ya şükrettikleri şeylerin resimlerini kesmelerini söyleyin. 
Örneğin – oyuncaklar, aile, arkadaşlar, yiyecek vb. 

Bu kestikleri resimleri karton üzerine yapıştırsınlar ve odalarının 
kapısına assınlar. Başkalarının sahip olduklarını düşünüp kıskançlık 
duymaya başladıklarında bu resimlere bakarak sahip oldukları için 
şükretsinler.  
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Ders 6 
Davut düşmanına dokunmaz 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 21:1-22:2 
1,Samuel 22:17-19 
1.Samuel 23:1-24:22 
1.Samuel 26:1-25 
 

Temel gerçek 

Tanrı çocuklarına diğer insanlara karşı merhamet 
göstermelerini buyurur. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’nın size gösterdiği 
merhameti anlamadan bu buyruğa itaat 
edemezsiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Sizden nefret eden ya da sizi 
yaralayan kişileri bağışlamalısınız. 

 

Ezberlenecek ayet 

“İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda 
öncülük eder.” Mezmur 23:3 
 
Görsel gereçler 

 Şekil D-50, D-61, D-62, D-63, D-64, D-65, 
D-66, D-67, D-68, D-69, D-70, D-71, D-72, 
D-73, D-74, D-75, D-76, D-77, D-78, D-79 
ve D-80 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Tüm sahneler 
için düz renk kumaş – en uygunu siyah olur. 

 Verilen şablonu kullanarak, bir mağara ağzı 
hazırlayın (Sayfa 61)  

 Bir parça kumaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 
 

Saklanma. 

 
Olayların Gelişimi 

1. Davut kaçar - Nov ve Adullam TG 
- Keila 
- Yonatan’ın ziyareti 

2. Davut bir mağarada saklanır – Saul da gelir. 

3. Davut Saul’un cüppesinden bir parça keser. 
 TG+ 

4. Davut Saul’la konuşur. 

5. Saul tövbe etmiş gibi görünür. TG- 

6. Davut Saul’u uyurken bulur. 

7. Davut Saul’u öldürmeyi reddeder. TG+ 
 

Doruk Noktası 

Saul, “Seni bir daha asla öldürmeye 
kalkışmayacağım” der.  

 

Sonuç  

Saul ve Davut’un yolları ayrılır. TG+, TG- 
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Sınıfınızın bir bölümünü mağara 
olarak ayırın ve okul öncesi 
çocukların bu kısımda rol almasına 
izin verin. 
 

 
 
 
 
 
 
Bir harita gösterin ve çocukların Nov 
ve Gat kentlerini bulmasına yardım 
edin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ders 
Hiç birisinden saklandığınız oldu mu?  
İki ya da üç çocuktan bunu niçin yaptıklarını ve nereye saklandıklarını 
anlatmalarını isteyin.  

Saklanmamızın nedeni çoğunlukla bir oyun oynamak ya da birisine 
sürpriz yapmak içindir. 
 

Sahne 1  

Arka zemin: Düz renk . Davut’u (D-61) bir yerden diğer yere hareket ettirin. 

Davut, “Saklanmam gerekli” diye düşündü.  
Davut’u ( D-61) yerleştirin.  
Fakat bu saklanma oyun ya da eğlence için değildi. Davut korku 
içindeydi. Saul kendisinden nefret ediyor ve onu öldürmeye ça-
lışıyordu. Davut’un, kendisine yardım edecek hiçbir dostu ve kul-
lanabileceği silahı yoktu. Sadece kâhinlerin ve ailelerinin yaşadığı 
Nov Kenti’ne gitti.  
Kenti (D-62) yerleştirin. 
Maalesef oradaki kâhine oraya gelme nedeni hakkında yalan 
söyledi. Ahimelek, onu Saul’un gönderdiğini düşündü ve ona çok 
iyi davrandı. Davut’a yiyecek ve Golyat’ın kılıcını verdi. 
Aradan uzun zaman geçmeden Davut, kendisi hakkında Saul için ca-
susluk yapan bir hizmetkârı yakaladı. Hemen oradan uzaklaşma-
lıydı. Gat’a doğru yola çıktı.  
Kenti  (D-63) yerleştirin ve Davut’u (D-61) o yöne doğru ilerletin. 

Gat Kenti Filistliler’in kontrolünde bir bölgeydi. Davut’un buraya 
gitmesi akılsızlıktı. Buradayken de onu tanıyanlar çıktı.  
Kendi kendine, “Buradan nasıl kaçabilirim?” diye düşündü.  
Hemen bir plan yaptı. Deliymiş gibi davranmaya başladı. Bir insan 
gibi değil de, vahşi bir hayvan gibi davranıyordu. Filistliler onu 
serbest bıraktılar, fakat şimdi nereye gidecekti? 
Doğru bir karar vererek kendi ülkesine döndü. Kentlerden uzak du-
rarak Adullam adı verilen bir mağarada yaşamaya başladı.  
Mağarayı (D-64) yerleştirin ve Davut’u (D-61) o yöne doğru ilerletin.  
Nasıl olduysa ailesi nerede olduğunu işitti ve gelip ona katıldılar.  
Aileyi (D-65) yerleştirin.  
Ardından başkaları da ona katıldı ve yardım etmeye hazır oldukla-
rını söylediler. Kısa bir süre içinde çevresinde 400 kişi toplandı. 
Onlara askeri eğitim verdi; böylece bu askerler Saul’dan kaçma-
sına yardım edebileceklerdi. Saul’a saldırmak ve onu öldürmek gibi 
bir niyeti yoktu. Saul’a merhamet göstermek istedi; Saul hiçbir iyi-
liği hak etmemesine rağmen ona iyilik yapmak istedi. Saul niçin Da-
vut’un merhametini hak etmiyordu?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  
Doğru. Saul Davut’u öldürmeye kalkıştı. Davut’a yardım ettiği için 
oğlu Yonatan’ı bile öldürmek üzereydi. Hatta Nov Kenti’nde
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 yaşayan 85 kâhini de, Davut’a yardım ettikleri için öldürttü. 
Saul’da hiç merhamet yoktu, fakat Davut Saul’a merhamet etti. 
Tanrı’nın çocuklarının diğerlerine karşı merhamet göstermesi 
gerektiğini bili-yordu ve bu amaçla Saul’un bulunduğu yerlerden 
uzak duruyordu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz kumaş.  

Aradan bir süre geçince Davut Filistliler’in Keila Kenti’ne saldırdığını 
işitti. Keila Kenti’nin etrafı surlarla çevriliydi.  
Keila’yı ( D-66) yerleştirin. 

Sığındıkları mağaradan birkaç kilometre uzaktaydı. Davut ne 
yapmalıydı? Kenttekilere yardım etmeli miydi? Adamları daha önce 
hiç savaşmamıştı ve üstelik Filist ordusundan korkuyorlardı. Davut 
bilgelikle davrandı ve dua etti. Tanrı da Davut’a Filistliler’e karşı 
savaşmasını söyledi.  
Davut’u (D-61) ve adamlarını (D-65) yerleştirin.  
Tanrı, Filistliler’i Davut’un eline vereceğine söz verdi ve aynen 
öyle oldu. Filistliler yenildi ve Keila kurtuldu. Davut ve adamları bu 
kentte yaşamaya başladılar. 
Davut’u (D-61) ve adamlarını (D-65) çıkarın.  

Birileri Saul’a Davut’un Keila’da yaşadığını söyledi. Saul, “Çok 
güzel, surlarla çevrili bu kentte sıkışıp kaldılar” diye düşündü. Saul 
kenti kuşatmayı planlarken, Davut bunun haberini aldı. “Ne yapma-
lıyım?” diye düşündü. “Belki burada kalırsam güvende olurum. 
Keila halkı, onlar için yaptığımız onca şeyden sonra herhalde bizi 
ele vermez” diye düşündü. Davut yine Tanrı’nın isteğini öğrenmek 
için dua etti. Tanrı Davut’a, Keila halkının kendisini Saul’a teslim 
edeceğini söyledi. Davut ve adamları, Saul’un kente yaklaşmasın-
dan çok önce kentten uzaklaşmışlardı bile.  
Keila’yı ( D-66) çıkarın.  
Bu arada Davut’un grubu 600 kişi olmuştu. 
 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz kumaş.Mağarayı (D-64) yerleştirin. 

Saul her gün Davut’u arıyordu, fakat Tanrı onu korudu. Bu, Davut 
için çok zor bir yaşam olmalıydı. Çöllerde yaşadılar, mağaralarda 
ve hendeklerde saklandılar; gözlerden uzak kalmak için kayaların, 
çalıların ya da bulabildikleri her şeyin arkasına gizlendiler.  
Kayaları (D-67) ve çalıları (D-68 ve D-69) yerleştirin.  

Ancak bir gün Davut harika bir sürprizle karşılaştı. Saklandığı yer-
de kendisini kimin bulduğunu tahmin edebilir misiniz? En iyi dostu 
olan Yonatan. 
Yonatan’ı (D-70) ve Davut’u (D-61) yerleştirin. 

“Korkma” dedi Davut’a. “Babam seni asla öldüremeyecek. Sen kra-
lımız olacaksın ve ben de seninle birlikte hizmet edeceğim. Babam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Tahta üzerine 600 yazın (Davut’un 
adamları). 
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Daha önce yazdığınız 600 sayısının 
yanına dört tane 600 daha yazın 
(Saul’un ordusu 3.000 kişiydi).  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Davut, Saul’un kaftanının ucunu niçin 
kesti? 

Çocuklara Saul’un cüppesinden 
kesilen parçayı simgeleyen kumaşı 
gösterin. Kumaşa dokunmak 
çocukların hoşuna gidecektir. 
Özellikle küçük çocuklar için ideal bir 
etkinlik olacaktır.  

Davut’un adamlarının söylediklerini 
fısıldayın.  

bile bunun doğru olduğunu biliyor.” Yonatan, Davut’u Tanrı’ya 
güvenmesi konusunda teşvik etti. İki dost birbirlerine verdikleri 
sözleri tazelediler. Birbirlerinin ailesine sonsuza dek iyilik ve 
merhamet göstereceklerine dair vaatte bulundular. Bunlardan sonra 
Yonatan evine dönmek zorunda kaldı. 
Yonatan’ı (D-70) ve Davut’u (D-61) çıkarın.  
Davut Saul’dan saklanacak yerler aramaya devam etti. Güvenli bir 
yere ihtiyacı vardı. Çünkü Saul, özel olarak seçilmiş 3.000 adamla 
birlikte peşindeydi ve iyice yaklaşmışlardı.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Mağara girişini siyah kumaş üzerine yerleştirin. (Ya 
da bu sahneyi görsel gereç kullanmadan öğretebilirsiniz; mağaranın 
karanlığını temsilen, tahtanın üzerine siyah bir kumaş koyun.)  

Davut saklanmak için çok ideal bir yer buldu.  
Davut’u (D-61) yerleştirin.  
Derin ve karanlık bir mağaraydı bulduğu.  
Mağara girişini ya da siyah kumaşı yerleştirin. 
Davut ve adamları çabucak ve sessizce mağaranın dibine doğru 
ilerlediler.  
Davut’u (D-61) çıkarın.  

Orada kendilerini kimsenin göremeyeceğinden emindiler. Fakat 
bulundukları yerden mağaranın girişini görebiliyorlardı. Belki 
Saul’un ordusu önlerinden geçip gidecekti. Fakat o da ne?  

“Birisi mağaraya doğru geliyor.”  

Ayak seslerinin yaklaştığını işitiyorlardı. Aniden bir adamın 
mağaranın girişine geldiğini gördüler.  
Saul’u (D-73) yerleştirin.  
Bu adam Saul’du. İçeri giriyordu! Acaba onları bulacak mıydı? 
Durdu. Birilerini arıyor gibi bir hali yoktu; tuvalete gitmek istiyordu 
o kadar. Mağaranın karanlık bir köşesine gittiğinde Davut’un 
adamlarıyla birlikte arkasında olduğundan hiç haberi yoktu.  
Saul’u (D-73) çıkarın. 
Davut’un adamları bunun kaçırılamayacak bir fırsat olduğunu dü-
şündüler.  

“Hadi Davut, git ve onu öldür” diye kulağına fısıldadılar. “Tanrı onu 
buraya senin için getirdi.”  

Davut keskin bıçağını kınından çıkardı ve sessizce kralın arkasına 
yaklaştı. Çabucak bir hamleyle Saul’un cüppesinin ucunu kesti. 
Saul ne bir şey gördü ne de işitti. Cüppesinden bir parça 
kesildiğinden haberdar değildi. Davut tekrar adamlarının yanına 
emekledi. Adamlar hayret içindeydiler. Davut Saul’u öldürmemişti! 
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“O zaman bırak biz öldürelim onu” diye fısıldadılar.  

Davut onları zar zor durdurdu. Bir kişinin Saul’a merhamet etmesini, 
inanılamayacak bir şey olarak görüyorlardı. Oysa Davut, kralın 
kendisine yaptığı onca kötülüğe rağmen ona merhamet etti. 

Davut niçin Saul’a merhamet etti? Tanrı kendisine karşı merhametli 
davrandığı için, o da Saul’a karşı merhametliydi. Davut, Adullam 
mağarasında gizlenirken düşünecek çok zaman buldu. Nov’da yalan 
söylemiş; Gat’ta çok akılsızca davranmış ve Tanrı’yı tekrar tekrar 
üzmüştü. Tanrı onu, yaptıklarının hak ettiği şekilde cezalandırma-
mıştı. Aksine Davut günahından dolayı af dilediğinde, Tanrı onu af-
fetti. Tanrı Davut’a karşı çok ama çok merhametli davranmıştı. İşte 
Davut da bu yüzden Saul’a karşı merhametliydi. Eğer Rab İsa Me-
sih sizin kurtarıcınızsa, o zaman siz de Davut gibi davranmalısınız. 
Kimse sizi öldürmeye çalışmıyor, ama belki okulda birileri başınızı 
öğretmenle derde sokmaya çalışıyor olabilir. Bu çocuk ödevlerinizi 
başkalarından kopya çekerek yaptığınızı söylüyor ya da eşyalarınızı 
ortalığa dağıtarak düzensiz biri olarak tanınmanıza neden oluyor. 
Bunun acısını ondan çıkarmak istersiniz, değil mi? Öcünüzü almak 
için bir şeyler düşünmeye başlarsınız. Durun! O çocuk gibi davran-
mayın. Tanrı’nın istediğini yapın ve hiç hak etmiyor bile olsa ona 
merhamet gösterin. Bir fırsatını bulduğunuzda bu çocuğa, bir Hıristi-
yan olduğunuzu ve kendisini affettiğinizi söyleyin. Kutsal Kitap bize, 
“Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te ba-
ğışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın” (Efesliler 4:32) der. Bunu 
yaptığınızda Davut gibi merhametli olursunuz. İşin doğrusu Davut, 
davranışının yeterince merhamet dolu olmadığını bile düşündü. 
“Cüppesinin ucundan bile kesmemeliydim” diye fısıldadı adamlarına.  

Susss! Saul tekrar hareket ediyordu. Mağaradan dışarı çıkıyordu. 
Davut da arkasından dışarı çıktı.   
Mağara girişini ve siyah kumaşı çıkarın. (Ya da sadece karanlığı temsilen 
siyah kumaş kullandıysanız, kumaşı çıkarın.) Davut’u (D-61) yerleştirin. 

Mağaranın dışına çıkınca, Davut seslendi, “Efendim kral.” 
Saul’u (D-73) yerleştirin. 
Saul adını işitince şaşırmıştı. Arkasına baktığında huzurunda eğilen 
bir adam gördü.  
Davut, “Niçin sana kötülük yapmak istediğime inanıyorsun? 
Mağaradayken seni öldürebilirdim; adamlarım seni öldürmem 
gerektiğini söylediler, ama ben “hayır” dedim. Çünkü Tanrı, 
kralımız olman için seni meshetti. Saul bak,” diyerek devam etti. 
“Cüppenin eteğinden bir parça kestim, elimde” dedi ve kestiği 
parçayı Saul’a gösterdi.  
Kumaşı (D-74) Davut’un eline yerleştirin.  

Saul işittiklerine inanamıyordu.  
“Davut, bu senin sesin mi?” dedi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya 
başladı. “Sen benden daha doğru bir adamsın. Sana kötülük 
yaptığım halde bana iyilikle karşılık verdin” diye devam etti. Saul 
Davut’un kendisine karşı çok iyi davrandığını biliyordu.  

 

 

 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin: “Tanrı 
çocuklarına diğer insanlara karşı 
merhamet göstermelerini buyurur.” 
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TG- 

Çocuklara size kötü davranmasına 
rağmen kendisine nezaketle 
davrandığınız bir olayı anlatın. O 
kişinin davranışınıza nasıl karşılık 
verdiğini eklemeyi de unutmayın. 
Çocuklarla muhtemel diğer sonuçlar 
hakkında da konuşun. Başkalarına 
merhamet etmenin nedeni, o kişileri 
değiştirmek değil, Tanrı’ya olan 
sevgimizi göstermek olduğunu 
açıklayın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Beni öldürebilirdin, ama bunu yapmadın. Bana gösterdiğin bu 
merhametten dolayı Rab de seni iyilikle ödüllendirsin. Senin bir 
gün İsrail kralı olacağını biliyorum. Kral olduğun zaman aileme bir 
zarar vermeyeceğine dair söz ver” dedi.  
(O dönemlerde yeni bir kral saltanata geçtiğinde eski kralın ailesini 
öldürürdü).  
Davut Saul’a bu konuda söz verebildiği için çok memnundu.  
Bütün şekilleri çıkarın.  

Görünüşe bakılırsa Saul günahından dolayı üzgündü.  
Saul’u (D-50) yerleştirin.  
Belki kısa bir süre için, Saul Davut’a karşı merhamet gösterdi, ama 
bu durum çabucak değişti. Tekrar Davut’un peşine düşüp onu 
öldürmeyi planladı. Eğer gerçekten üzgün olsaydı, bunu yapmazdı. 
Saul günah dolu yolunu bırakıp Tanrı yoluna dönmedi. Davut’tan 
nefret etmeye devam etti. Eğer siz de Tanrı yoluna dönmediyseniz, 
Saul gibi olabilirsiniz. Yaşamınızda, kendisini sevmekten çok 
nefret etmeyi kolay bulduğunuz birisi var mı? Belki ödevlerinizi 
her za-man en iyi şekilde yaptığınız için sizi kıskanan birisi var. 
Size karşı her zaman kaba davranıyor ve isim takıyor. Ona 
merhamet gös-termek kolay bir şey mi? Hayır, hiç değil. Siz de ona 
isim takmak ve öyle ya da böyle cezalandırmak istiyorsunuz, ama 
Tanrı, bize karşı olanlara her zaman merhamet göstermemizi 
söyler. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Kendi başınıza yapamazsınız, 
çünkü günah dolu yürekleriniz, Tanrı’nın isteğinin aksini 
yapmanızı ister. Günahınız, kötülüğe kötülükle karşılık vermenizi 
ister, merhametle değil.  
Kutsal Kitap’ta tıpkı sizin gibi yüreği olan bir adamdan söz edilir. 
Bazı insanlardan nefret ediyor, onlara zulmediyor ve hapse attırı-
yordu. Hatta bazıları öldürülmüştü bile. Hıristiyan oldukları için bu 
insanlardan nefret ediyordu. Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’le ta-
nıştığı güne kadar onlara hiç merhamet etmedi. Ama o gün yaptık-
larının yanlış olduğunu anladı. Tanrı’nın yolunda gitmek üzere gü-
nahından döndü ve hemen bağışlandı. Tanrı ona merhamet etmişti. 
O günden itibaren bu adam tamamen değişti. Hıristiyanlar’ı sevdi; 
onlara iyi davrandı ve merhamet etti; kendisini dövüp hapse atan-
lara bile aynı şekilde davrandı. Ne büyük bir değişiklik. Siz de bu-
gün değişebilirsiniz. İsa Mesih’in yaptıklarından dolayı Tanrı size 
merhamet eder. Günahkârların hak ettiği cezayı O üstlendi ki, 
Tanrı’ya seslenen herkes merhamete kavuşsun. Tanrı, “Kendisine 
yakaran herkese bol sevgi ve merhamet gösterir” (Mezmur 86:5). 
İsteyen herkese merhamet edilir. Tanrı’dan bugün size merhamet 
etmesini isteyecek misiniz? Bugün günahınızı bağışlaması için ona 
yakarın. O zaman Tanrı başkalarına da merhamet etmenize yardım 
edecektir. Saul’a merhamet etmesi için Davut’a yardım etti. Buna 
rağmen Saul, Davut’a merhamet etmeye hazır değildi.  
Saul’u (D-50) çıkarın.  
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Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz renk. 

Saul kısa bir süre sonra Davut’un nerede saklanmakta olduğunu 
buldu. Davut’un adamları gözcülük yapmakta olduğu için, Saul’un 
tam olarak nerede kamp kurduğunu bildirebildiler. Davut kendi 
gözleriyle görmeye gitti. Kayaların arkasından baktığında kamp kur-
muş olan Saul’u ve adamlarını gördü.  
Kampı (D-75) ve Saul’u (D-71) yerleştirin.  
Saul uyumaktaydı ve ordusu etrafını çevirmişti. Ordu komutanı 
Avner de dahil olmak üzere bütün askerler uykuya dalmıştı! 
Gözcüler de uyuyordu. Her şey sakindi. 3.000 askerin alıp verdiği 
nefesin dışında hiçbir ses duyulmuyordu.  
Davut, “Benimle kim gelecek?” dedi. 
Avişay gönüllü oldu. Gecenin karanlığında, bu iki adam düşman 
kampına girdiler.  
Davut’u (D-61) ve Avişay’ı (D-78) tahtanın sol tarafına yerleştirin. 

Askerlerden birisi uyanacak olsa ne olurdu? Davut ve Avişay dik-
katle kampa girdiler ve tam merkeze doğru ilerlediler.  
Bu son cümleyi söylerken Davut ve Avişay’ı tahtanın ortasına doğru biraz 
daha yaklaştırın.  
Saul oradaydı. Başının hemen yanında su matarası vardı.  
Otları ve su matarasını (D-76 ve D-77) yerleştirin.  
Hemen yanı başında mızrağı yere saplanmış duruyordu.  
Mızrağı (D-72) yerleştirin.  
Davut ve Avişay Saul’un yattığı yere yaklaştılar.  
Davut (D-61) ve Avişay’ı (D-78) hareket ettirin. 

Hâlâ hiç kimsede bir hareket yoktu. Tek bir göz bile açılmadı. Avişay 
Davut’un kulağına eğilip, “Tanrı düşmanını eline verdi. İzin ver de 
mızrakla onu yere saplayayım” dedi. İşte bu, Davut’un Saul’dan 
kurtulması için harika bir fırsattı. Davut Saul’un yaşamını bir kez 
kurtarmıştı, ama Saul’un yaptıklarında hiçbir değişiklik yoktu. Saul 
Davut’a hiç merhamet etmiyordu; Saul ölümü hak etmişti. Davut 
yavaşça, “Sakın onu öldürme. Rab’bin meshettiği kişiye do-
kunamam. Rab kendisi onu öldürecektir, ama ben onu öldüremem. 
Saul’un mızrağını ve su matarasını al da gidelim” diye fısıldadı.  
Davut’u (D-61) ve Avişay’ı (D-78) ellerinde su matarası (D-76) ve mızrakla 
(D-72) birlikte hareket ettirin.  

Uyumakta olan askerlerin arasından geçerken, Avişay Davut’a hay-
ranlık duyuyor olmalıydı. Davut tekrar Saul’a merhamet etmişti. 
Mağaradayken kendisine merhamet edilmesini hak etmediği gibi 
şimdi de hak etmiyordu. Davut niçin merhamet duyuyordu?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Tanrı ona karşı merhametli olduğu 
için, o da Saul’a karşı merhametliydi, şeklinde bir ifade kullanan yanıtı 
arayın. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Okul öncesi çocuklarla parmak 
üzerinde yürüyün.  
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TG+ 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Ellerinizi ağzınızın çevresine koyup 
“Avner” diye bağırın. 

 

 

Avner’in şaşkınlığını canlandırın – 
gözlerinizi hayretle açın ve 
heyecanla kırpıştırın; aceleyle ayağa 
kalkın; etrafınıza bakının.  

 
 

 

 

 
Duygulu bir şekilde Saul’un sözlerini 
tekrar edin.  

 

Davut, Tanrı’nın bütün çocuklarından istediği şeyi yaptı – merha-
metli olun ve merhamet göstermeye devam edin. Belki sizi her za-
man rahatsız eden bir çocuğa karşı merhamet ettiniz. Onu affettiniz, 
ama hâlâ sizi rahatsız etmeye devam ediyor ve artık bunun cezasını 
çekmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu düşünce yanlıştır; çünkü bir 
gün Petrus Rab İsa’ya, “Bana karşı suç işleyen birisini kaç kez 
bağışlamalıyım? Yedi kez mi?” diye sordu. İsa, “Hayır” diye ya-
nıtladı, “Yedi kez değil, yedi kere yetmiş kez” (Matta 18:21-22). 
İsa’nın kastettiği şey, kaç kere yaptığımızı saymadan, insanları tek-
rar tekrar bağışlamamız gerektiğidir. Gereğinden fazla bağışlamak 
diye bir şey söz konusu olamaz. Rab İsa acı içinde çarmıhta geriliy-
ken, kendisini çarmıha geren kişileri bağışlaması için Babası’na dua 
etti. İsa sizi de bağışladı. Çarmıhtayken sizin günahınızın karşılığı 
olan o korkunç cezayı üstlendi. Cezayı hak ettiniz, ama yine de sizin 
yerinize acı çekti. Sizi kurtardığında bütün günahlarınızı bağışladı. 
Size merhamet etti ve merhamet etmeye devam ediyor. Bir 
Hıristiyan olduğunuzdan bu yana, her günah işleyişinizde ve bu 
günahı itiraf ettiğinizde, sizi bağışladı. Bütün bunları hatırlamak, si-
zin de Davut’un Saul’a gösterdiği türden bir merhamet gösterme-
nize yardım edecektir. Saul’u kolaylıkla öldürebilirdi, fakat kral hâlâ 
yaşıyordu ve derin derin uyumaktaydı.  

Nihayet Davut ve Avişay düşman kampının dışına çıktılar.  
Saul (D-71), kamp (D-75) ve otları (D-77) çıkarın.  
Tek bir asker bile kıpırdamamıştı. Tanrı uyanmalarına engel oldu. İki 
adam çabucak kampın yakınındaki tepeye tırmandılar. Kamptan 
yeterince uzaklaşınca Davut kampa doğru dönüp bağırdı, “Avner, 
Avner!” Sesi vadide yankılandı. 

Avner ayağa kalktı.  
Avner’i (D-79) yerleştirin.  
“Bu bağıran da kim?” diye sordu. 

“Kralı niçin korumadın?” diye sordu Davut. “Birisi onu öldürmeye 
geldi, ama sen onu koruyamadın. Kralın su matarası ve mızrağı ne-
rede?” 

Uykulu ve şaşkın Avner etrafına bakındı. Hemen yanı başında uyu-
makta olan Saul da olup bitenleri anlamak üzere ayağa kalkıyordu.  
Saul’u (D-73) yerleştirin. 

Mızrak ve matara gitmişti. Yukarı baktığında bunların Davut’un 
elinde olduğunu gördü. Davut kralın yanına kadar mı gelmişti? Onu 
rahatlıkla öldürebilirdi! 

Saul, “Davut, bu senin sesin mi?” diye seslendi. 

“Evet, efendim kral” diye yanıt geldi. 

“Niçin benim peşimi bırakmıyorsun? Ne hata yaptım ki?” Saul, 
Davut’un sözlerini dinlerken, bir kez daha günah işlediğini fark etti. 
“Çok akılsızca davrandım” diye haykırdı. “Günah işledim. Sense 
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benim canımı bağışladın. Bir daha asla seni öldürmeye kalkışma-
yacağım.” 
“İşte mızrağın” dedi Davut. “Adamlarından birini gönder de alsın. 
Sana merhamet ediyorum; bugün senin yaşamına nasıl değer ver-
diysem, Rab de benim yaşamıma öyle değer versin ve beni her sı-
kıntıdan kurtarsın.” 
Bütün şekilleri çıkarın. 
Ve Davut’un bu duası Tanrı tarafından yanıtlandı. Saul sarayına geri 
döndü ve Davut’la bir daha karşılaşmadı. Davut ve adamları bir 
arada kalmaya devam ettiler. Önümüzdeki haftalarda, Tanrı’nın 
Davut’a ne kadar merhamet ettiğini birlikte göreceğiz. Tanrı 
merhamete merhametle karşılık verir. Tanrı, “Ne mutlu merhametli 
olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar” diye vaat eder (Matta 
5:7). 

Sahne 6 

İsteğe bağlı arka Zemin: Düz renk. Çocukları (D-80) yerleştirin. 

Eğer bir Hıristiyan’sanız, karşınızdaki kişi sizden nefret bile etse 
onlara merhamet gösterin. Tanrı’nın size karşı ne kadar merhametli 
ve iyi olduğunu hatırlayın. Diğer kişilere karşı merhametli olmanıza 
yardım etmesini isteyin.  

Belki siz daha çok Saul’a benziyorsunuz. İnsanlara merhamet 
etmekte zorlanıyorsunuz. Her zaman kendiniz için en iyi olanı 
yapmak istiyorsunuz. Tanrı’dan size karşı merhametli olmasını 
isteyin. Bir günahkârsınız ve bunun cezasını hak ediyorsunuz. Fakat 
Tanrı kendisinden merhamet dileyen herkesi bağışlar. Kutsal 
Kitap’ta günahkâr bir adam bir keresinde şöyle dua etti: “Tanrım, bu 
günahkâra merhamet et!” (Luka 18:13). Aynı gün evine döndüğünde 
tamamen bağışlanmış, değişmiş ve Tanrı’nın gözünde doğru 
olmuştu. Sizin yerinize ölen ve dirilen Rab İsa Mesih’e iman 
ederseniz, siz de bugün evinize aynı şekilde dönebilirsiniz. Şöyle 
dua edebilirsiniz: 

“Yüce Tanrım, günahlarımız için Oğlu’nu bizim yerimize ölmesi 
için göndererek, bize merhamet ettin. Yine merhametin yüzünden, 
İsa Mesih’i kurtarıcısı olarak kabul edenleri kurtarmaya hazırsın. 
Bugün İsa Mesih’e iman etmeme yardım et ki, senin bağışlamanı 
tadayım ve yaşamım değişsin.” 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. Davut’un canını kurtarmak için kaçtığı ve kâhinlerin yaşadığı 
kentin adı neydi? (Nov.) 

2. Kâhin Ahimelek Davut’a ne verdi? (Yiyecek ve kılıç.) 
3. Adullam mağarasındayken Davut’a kimler katıldı? (Ailesi ve 400 

adam.) 
4. Davut, Keila Kenti’ne saldırmaya hazırlanan Filistliler’le savaş-

madan önce ne yaptı? (Dua etti.) 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
TG+ 

 
 

 

TG- 

Her zaman henüz kurtuluşa 
kavuşmamış olan çocuklara 
iman etme firsatı verin. Hiç 
ihmal etmeyin.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Seyahat 
Çocuklar daire şeklinde yere 
otursunlar.  

Size en yakın oturan çocuk bir 
sonraki çocuğun arkasında ayağa 
kalksın.  

Bir soru sorun. 
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Her iki çocuk aynı anda yanıt verir 
(her çocuk tek bir yanıt vermelidir). 
Doğru yanıtı veren çocuk dairedeki 
bir sonraki çocuğun arkasında durur.  

Bu yeni ikili bir sonraki sorunun 
yanıtını verir ve doğru yanıtı en önce 
veren çocuk dairedeki dördüncü 
çocuğun arkasında durur.  

Tüm sorular yanıtlanana kadar oyun 
devam eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Davut’u mağarada saklanırken bulan ve Tanrı’ya güvenmeye 
teşvik eden kişi kimdi? (Yonatan.)  

6. Saul karanlık mağaraya girdiğinde Davut ona ne yaptı? (Cüppe-
sinin eteğinden bir parça kesti.) 

7. Davut Saul’a karşı niçin merhamet gösterdi? (Çünkü Tanrı 
kendisine merhamet göstermişti.)  

8. Saul ve ordusu derin bir uykudayken, Davut ve Avişa kamptan ne 
aldılar? (Saul’un su matarasını ve mızrağını.) 

9. Avişa, Saul’a ne yapmak istedi? (Öldürmek.) 

10. İsa bize karşı suç işleyenleri bağışlamamız gerektiğini söyledi. 
Bunu kaç kez yapmalıyız? (7 kere 70 kez.)  

Devam eden etkinlik 

Kılıç çekmece 
Çocuklarla birlikte, Tanrı’nın bize olan merhametini dile getiren şu 
ayetleri inceleyin ve diğer insanlara karşı nasıl merhametli olmamız 
gerektiği hakkında konuşun. Bu listeye başka ayetler de eklemek 
isteyebilirsiniz  

(Ayetlerin anlamlarını çocuklara açıklayın). 

Titus 3:5-6 “Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, 
kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve 
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol 
döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı. 

Matta 5:7  “Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merha-
met bulacaklar.” 

Mika 6:8  “Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi; adil davran-
manızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülük-
le yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden 
ne istedi?” 

Luka 10:37  “Yasa uzmanı, ‘Ona acıyıp yardım eden’ dedi. İsa 
‘Git sen de öyle yap’ dedi.” 

Devam eden etkinlik 

Düşmanınızı sevin 
Çocuklara aşağıdaki durumlarda ne yapacaklarını sorun. 

Yanıtlarını dersteki ana öğretişle uyumlu olarak canlandırsınlar: 
Tanrı size karşı kötü davrananlara bile iyi davranmanızı ister. 

 İyi bir arkadaşınız oynarken takılıp düşer. 

 Sizi salıncaktan itip kendisi binen çocuk yere düşer ve acı 
içinde sızlanır.  

 Sizinle alay eden kız öğle yemeğini evde unuttuğu için 
üzgündür. 
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Devam eden etkinlik 

“Düşmanınızı sevin” tabak nihalesi 
Her çocuk yukarıda bahsedilen durumlar karşısında verilecek iyi 
davranışları resimlerle anlatsın. 

Çizdikleri resmi eve götürüp akşam yemeğinde tabak nihalesi 
olarak kullansınlar. (Resmi öncelikle PVC ile kaplamak 
isteyebilirsiniz.) 
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Şablon – Fırtına bulutları 
(Ders 2)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fırtına bulutları yapmak için keçeli kumaş ya da karton kullanın. Bunun için 63 x 27 cm’lik bir parçaya 
gereksinim duyacaksınız. Açık renkli bir kalem kullanarak bu parçayı, 9’ar cm’lik karelere bölün (7 sıra 
enine, 3 sıra boyuna olmak üzere). Yukarıdaki kareleri kullanarak bulutları kendi parçanızın üzerine 
kopyalayın. Şimşekleri henüz kopyalamayın. Açık kalem izlerini silin ve bulutları fırtına bulutu halinde 
görünecek şekilde boyayın. Koyu renkli kısımları koyulaştırırken, her şeyi çok koyu yapmamaya özen 
gösterin.  

Şimşekleri yapmak için sarı renkli karton kullanın. Yukarıdaki şekillere benzer olarak iki üç adet şimşek 
kesin. Bu işin en zor kısmı, gerçekçi görünecekleri kadar ince, fakat aynı zamanda kolayca yırtılma-
yacak şekilde kalın yapmak olacaktır. Yukarıdaki gibi incecik yapmaya çalışmayın.  
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Şablon – Mağara girişi 
(Ders 6) 
 

 

 

 
Mağara girişini keçeli kumaş üzerine yapabilirsiniz, ama beyaz karton üzerine yapmak çok daha kolay 
olacaktır. Bunun için 42x30 cm’lik kartona (ya da keçeli kumaşa) gereksiniminiz olacaktır. Kurşun 
kalem kullanarak parçayı, yukarıdakine benzer şekilde 6 cm’lik karelere bölün. Çizdiğiniz bu kareleri 
kullanarak, mağara girişini siyah kalemle kağıdınızın üzerine kopyalayın. Kurşun kalem izlerini silin ve 
resmi istediğiniz gibi renklendirin. Biten resmi kesin. Bu iş için karton kullandıysanız, arkasına keçeli 
kumaş yapıştırın. 

Eğer karton kullandıysanız, sahne 4a’da kullanılan şekil 73, mağara girişine kolaylıkla yapışıp 
çıkabilecek bir malzemeyle bu kağıt üzerine tutturulabilmelidir. Daha iyi bir görüntü için, mağara girişi 
siyah renkli bir keçeli kumaş üzerine yerleştirilmelidir.  



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkâr   
      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 uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabını 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). 
 
 

 



 

 

 

 
 

Davut 
Tanrı’yı yürekten izleyen 

adam 
 


	İçindekiler
	Giriş
	Genel bakış
	Ders 1: İsrailliler bir kral seçer
	Tekrar Soruları
	Devam Eden Etkinlik

	Ders 2: Saul’un itaatsizliği
	Tekrar soruları
	Devam Eden Etkinlik
	Şablon – Fırtına bulutları. (Ders 2)

	Ders 3: Tanrı bir kral seçer
	Tekrar Soruları
	Devam Eden Etkinlik

	Ders 4: Davut ve Golyat
	Tekrar soruları
	Devam eden etkinlik

	Ders 5: Bir dost ve bir düşman
	Tekrar soruları
	Devam eden etkinlik

	Ders 6: Davut düşmanına dokunmaz
	Tekrar soruları
	Devam eden etkinlik
	Şablon – Mağara girişi. (Ders 6)

	Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı



