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Giriş 
 
Davut‟un yaĢamını anlatan bu ikinci kitapta sözü edilen olaylar, “Tanrı‟yı Yürekten Ġzleyen Adam” adlı 
ilk kitapta gördüğümüz, “Davut ve Golyat” ya da “Davut‟la Yonatan‟ın Dostluğu” derslerinde 
öğrendiklerimiz kadar iyi bilinen hikayeler değildir. Buna rağmen, önümüzdeki derslerin hem kurtulmuĢ 
hem de henüz kurtulmamıĢ olan çocuklara öğreteceği çok Ģeyler vardır. Tanrı, Davut‟un baĢarılarından 
olduğu kadar hatalarından da ders almamızı ister. 
 

Bu kitabımızda sekiz ders yer almaktadır. Ders 7b ve 9b, falcılık ve ahlâksızlık konuları hakkındadır. 
Sınıfınızda küçük çocuklar varsa, bu dersleri iĢlemeyebilirsiniz ya da kullanılan dili sınıfınızın yaĢ 
grubuna göre adapte edebilirsiniz. Eğer sınıfınızda büyük çocuklar varsa, bu dersler öğretilmesi gereken 
önemli konular olabilir! 
 

Tanrı‟nın bu dersler boyunca sizi ve sizin aracılığınızla da sınıfınızdaki çocukları bereketleyeceğine inanı-
yoruz. Çocuklar örnek alabilecekleri bir kahramana bayılırlar. Duamız o ki Davut, iyi günlerde olduğu 
kadar, zor günlerde de Rab‟be nasıl güvendiğini göstererek, öğrencileriniz için iyi bir kahraman olsun. 
 
Her dersteki temel gerçeği öğretmek ve uygulamak 

Çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatmakla yetinmeyin! Derslerde verilen gerçeği her yönüyle 
öğretin ve bu gerçeği çocuğun yaĢamına dikkatle uygulayın. Her dersin özetinde vurgulanması gereken 
temel gerçeği ve bunları ne zaman öğretip ne zaman uygulamanız gerektiğini göreceksiniz. “TG” temel 
gerçeğe; “TG+” Ġmanlı çocuklar için uygulanacak temel gerçeğe ve “TG-” iman etmemiĢ olan çocuklar 
için uygulanacak temel gerçeğe iĢaret 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 değiĢiklikleri yapın. 
 
Aramakta olan çocuklara kurtuluş yolunun öğretilmesi 

Ġçeriğinden dolayı bu derslerin imanlı çocuklara öğretilmesi, iman etmemiĢ olan çocuklara 
öğretilmesinden daha kolaydır. Fakat buna rağmen dersler boyunca, iman etmemiĢ olan çocuklara 
yönelik temel gerçekler de verilmiĢtir. Bu bölümlere geldiğinizde, Müjde‟yi basit bir dille ve açık 
Ģekilde anlatın. Müjde‟ye ait tüm gerçekleri tek bir derste anlatmanız mümkün olamayacaktır. Ancak 
yine de derslerin farklı bölümlerinde Müjde‟ye ait temel niteliği taĢıyan konuları dile getirin. 
 

“Müjde, müjde, Mesih benim için öldü” ya da “Günah doluydu kalbim, Kurtarıcım gelene dek” gibi 
ilahileri söyleyin ve anlamlarını açıklayın. Aynı Ģekilde, çocukların ezberlemesi için Romalılar 3:23, 
5:8, 6:23 gibi Müjde‟yi açıklayıcı türden ayetleri kullanabilirsiniz. 
 

Ġman etmemiĢ olan çocuklara öğretmek isteyebileceğiniz bazı temel gerçekler Ģunlardır: 
 
Tanrı 
Çocuklara Tanrı hakkında, O‟nun özelliklerini ve iĢlerini öğretin; Tanrı kutsallık, adalet, doğruluk, güç 
ve sevgi Tanrısı‟dır ve her biriyle kiĢisel olarak ilgilenir.  
 
Rab İsa Mesih 
Çocuklara Rab Ġsa Mesih‟in kiĢiliği ve iĢleri hakkında öğretin; O‟nun tanrılığını, insanlığını, kusursuz 
yaĢamını, günahlara karĢılık olan ölümünü, bedenen diriliĢini, göğe alınıĢını ve ikinci geliĢini.  
 
Günah 
Çocuklara doğaları ve davranıĢları gereği günahkâr ve kutsal Tanrı‟ya karĢı isyankâr olduklarını öğretin. 
Ayrıca günahın cezasının Tanrı‟dan sonsuza dek uzak kalmak olduğunu da vurgulayın.  
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Kurtuluş yolu 
Çocuklara kurtuluĢ yolunun sadece Ġsa Mesih‟in çarmıhta tamamladığı iĢten geçtiğini öğretin. 
Günahlarından tövbe etmek ve iman yoluyla Mesih‟i kabul etmek durumunda olduklarını ve bu sayede 
elde edecekleri yeni doğuĢun, kendilerini Tanrı Sözüne itaat eden bir yaĢama yönlendireceğini öğretin. 
 

İmanlı çocuklara imanda büyüme yolunun öğretilmesi 

Hıristiyan çocuklara Ġsa Mesih için nasıl yaĢamaları gerektiği öğretilmelidir. Tanrı Sözündeki büyük 
gerçekleri daha derinden anlayabilmeleri için yönlendirilmeleri gerekir. Bu gerçekleri onlara dikkatle 
açıklayın ve gündelik yaĢamlarında 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 iĢ için donatılmıĢ olarak yetkin olur” (2.Timoteos 3:16-17). 
 

Danışmanlık için hazır olun 

ÖğretiĢlerinizin sonucunda bazı çocukların nasıl kurtulabilecekleri ya da bir Hıristiyan yaĢamı hakkında 
soruları olabilir. Onlara yardım etmeye hazır olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Bunu yapabilmenin en 
uygun zamanı, Kutsal Kitap dersinden ayrı olarak, programın baĢlangıç kısımlarıdır. 
 

Eğer ders sırasında yapılacak olursa, sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olmak üzere size gelme-
leriyle, kurtuluĢ için Mesih‟e gelmeleri gerektiği hakkındaki Tanrı‟nın çağrısını birbirinden ayrı tutma-
nız çok önemlidir. Bu ayırımı yapmakla, çocuğun kafasında danıĢmanlık almak üzere size gelmekle, 
kurtulmak için Mesih‟e gelmek arasında bir karıĢıklığa meydan vermemiĢ olursunuz. Çocuklara asla 
kurtulabilmek için önce birisiyle konuĢmaları gerektiği ya da sizinle konuĢtuğunda kurtulmuĢ olduğu 
Ģeklinde 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 baĢka Ģeylerle meĢgul olmayın ya da alelacele gitmek 
zorunda kalmayın. Elinizdeki bu çalıĢma kitabının sonunda, Mesih‟e iman etmek isteyen bir çocuğa 
nasıl danıĢmanlıkta bulunmanız gerektiğiyle ilgili adımların özetini bulabilirsiniz.  
 

Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye baĢlamadan önce görsel araçları kullanma ve sahneleri değiĢtirme provaları yapın. Bütün 
Ģekilleri tanıyın ve derste onları ne zaman kullanmanız gerekeceğini bilin. Her sahne için arka fon 
hakkında bazı önerilerde bulunuyoruz, ancak bunlar hiçbir Ģekilde Ģart değildir. Bütün öğretiĢiniz düz 
bir bez fon üzerinde de yapılabilir.  
 

Ekstra görsel araçlar 

Bir karton üzerine, her derse ait temel gerçeği yazın ve kartonun arkasına keçeli bir kumaĢ yapıĢtırın. 
(Temel gerçekleri yazarken küçük harfler kullanın ki, küçük çocuklar da kolaylıkla okuyabilsin.) Bu 
kartonu ya dersin baĢlangıcında ya da ders iĢlenirken temel gerçekten ilk bahsedildiği an tahtanın üst 
kısmına asın. 
 

Tekrar Soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiĢtir. Bu sorular hemen dersin bitiminde ya da bir sonraki hafta yeni 
derse geçmeden önce kullanılabilirler. Tekrar yapılmasının amaçları Ģunlardır: 
1. Çocukların dersi ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek. 
2. Bir öğretmen olarak, çocukların hatırlaması gereken konuları daha iyi vurgulamanıza yardım etmek. 
3. Sınıf içinde eğlenceli bir zaman geçirmeye katkıda bulunmak. Çocuklar yarıĢmaları sever ve bu 

kısmı heyecanla beklerler. Fakat bu sadece bir oyun olmaktan öte, öğrenme zamanıdır.  
Bu kitapta, sadece dersle ilgili sorular verilmiĢtir. ġarkılarla, ayetlerle ve öğrettiğiniz diğer tüm 
konularla ilgili sorular kullanmanız da yararlı olacaktır. Böylece çocuklar birlikte olduğunuz süre 
içindeki her bölümün önemli olduğunu fark edecektir. Sorular ayrıca öğretmene, çocukların söylenenleri 
ne kadar anladığını da gösterir.  
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Genel bakış 
 
 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

Ayet 

Davut Filistliler arasında  
 

1.Samuel 27:1-7 
1.Samuel 28:1-2 
1.Samuel 29:1-11 
1.Samuel 30:1-19 

Kötü arkadaĢlardan 
uzak durun. 
 

KurtulmamıĢ olanlar: Kötü 
arkadaĢların Mesih‟e 
iman etmenize engel 
olmasına izin vermeyin. 

KurtulmuĢ olanlar: Kötü 
arkadaĢların Mesih için 
yaĢamanıza engel 
olmasına izin vermeyin. 

Mezmur 23:1-3‟ü tekrar edin. 
Ya da, 
“Ne mutlu o insana ki, kötülerin 
öğüdüyle yürümez, günahkârların 
yolunda durmaz, alaycıların 
arasında oturmaz.” Mezmur 1:1 
Ya da, 
“Davut, Tanrı‟yı Yürekten Ġzleyen 
Adam” dersini iĢlemediyseniz, 
Mezmur 23:1‟i öğretmeye Ģimdi 
baĢlayabilirsiniz.   

Saul ruhlara danıĢır 
 

1.Samuel 28:1-25 
1.Samuel 31:1-7 
2.Samuel 1:12, 17-27 

Cinleri, ruhları 
dinlemek tehlikelidir. 

KurtulmamıĢ olanlar: Cinleri 
dinlemeyin. Yoksa bu, 
Tanrı‟nın sesini 
iĢitmenize engel olur.  

KurtulmuĢ olanlar: Cinleri 
dinlemeyin. Çünkü bu 
Tanrı‟yı hoĢnut etmez. 

“Cincilere, ruh çağıranlara 
yönelmeyin. Onlara danıĢmayın, 
kirlenirsiniz.” 

Levililer 19:31 
 
 
 
 

Davut, Tanrı‟nın sözü 
uyarınca kral olur 
 

2.Samuel 2:1-4, 8-10 
2.Samuel 3:1,6-12,     
17-39 
2.Samuel 4:5-7 
2.Samuel 5:1-12 
2.Samuel 7:1-13 

Tanrı‟nın sözü 
mutlaka gerçekleĢir. 
 

KurtulmamıĢ olanlar: Tanrı, 
kendisini çağırırsanız sizi 
kurtaracağını vaat eder.  

KurtulmuĢ olanlar: Tanrı‟nın 
tüm vaatlerine güvenin. 

“Karanlık ölüm vadisinden 
geçsem bile, kötülükten korkmam. 
Çünkü sen benimlesin. Çomağın, 
değneğin güven verir bana.”     
Mezmur 23:4 

Ya da, 

“Uygun zamanda sizi yüceltmesi 
için, Tanrı‟nın kudretli eli altında 
kendinizi alçaltın.”  1.Petrus 5:6  

AntlaĢma Sandığı 
düĢmanların eline geçer 
ve geri getirilir. 
 

1.Samuel 4:2-11; 
5:1-6:21 
2.Samuel 6:1-19 
Çölde Sayım 4:5, 15, 20 

Tanrı kutsaldır.   KurtulmamıĢ olanlar: Sizi 
Tanrı‟dan uzaklaĢtıran 
günahınızdan tövbe edin.   

KurtulmuĢ olanlar: Siz de 
kutsal olmalısınız. 

Geçen haftaki ayeti – Mezmur 
23:4 ya da 1.Petrus 5:6 – tekrar 
edin. 

Ya da Ģu ayeti öğretin:  

“Çünkü benim düĢüncelerim sizin 
düĢünceleriniz değil, sizin 
yollarınız benim yollarım değil, 
diyor RAB.”     
YeĢaya 55:8 
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Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Davut ve Bat-ġeva 
 

2.Samuel 11:1-27;  
12:1-24 
 

Zina etmeyeceksin KurtulmamıĢ ve kurtulmuĢ 
olanlar:  

Tanrı pak bir yaĢam 
sürmenizi ister. 

Sizi Tanrı‟dan uzaklaĢtıran 
saf olmayan Ģeylerden 
uzaklaĢın. 

Bu ekstra ders için Mezmur 23‟ü 
bırakın ve çocuklara 1.Timoteos 
5:22b‟yi ezberletin. “... 
baĢkalarının günahına ortak olma, 
kendini temiz tut.” 
 
 
 

Davut ve MefiboĢet 
 

2.Samuel 4:4; 9:1-13; 
16:1-4; 19:15, 24-30 
 
 

Tanrı günahkârlara 
karĢı sevecendir.  

KurtulmamıĢ olanlar: Ġsa 
Mesih‟e iman ederseniz, 
Tanrı sizi kendi çocuğu 
yapacaktır.  

KurtulmuĢ olanlar: Size 
gösterdiği Ģefkatten 
dolayı Tanrı‟ya Ģükredin.  

“DüĢmanlarımın önünde bana 
sofra kurarsın, baĢıma yağ 
sürersin, kasem taĢıyor.”     
Mezmur 23:5 

Ya da, 

“Birbirinize karĢı iyi yürekli, 
Ģefkatli olun. Tanrı sizi Mesih‟te 
bağıĢladığı gibi, siz de birbirinizi 
bağıĢlayın.” Efesliler 4:32 
 

AvĢalom‟un Davut‟a 
karĢı isyanı 
 

2.Samuel 14:25-26 
2.Samuel 15:1-37 
2.Samuel 16:15-20 
2.Samuel 17:1-22 
2.Samuel 18:1-33 
2.Samuel 19:15 

AvĢalom gibi 
isyankâr olmayın. 
 

KurtulmamıĢ olanlar: Ġsyan, 
acılara ve Tanrı‟dan 
ayrılığa neden olur. 

KurtulmuĢ olanlar: Ġtaat 
ederek kurtulmuĢ 
olduğunuzu gösterirsiniz.  

Bir önceki hafta ezberlenen ayeti 
–Mezmur 23:5 ya da         
Efesliler 4:32– tekrar edin. 

Ya da Ģu ayeti ezberletin:  

“RAB benim ıĢığım, 
kurtuluĢumdur, kimseden 
korkmam.” 
Mezmur 27:1 
 

Süleyman‟ın Davut‟un 
yerine kral oluĢu 
 

1.Tarihler 22:2-23:5 
2.Samuel 7:11b-29 
1.Krallar 1:33, 34; 2:1-4 
1.Tarihler 29:28 
Luka 1:26-33 
Luka 11:31 
Zekeriya 14:9 
Vahiy 11:15 

Ġsa Mesih kraldır.  KurtulmamıĢ olanlar: Bir gün 
O‟nun huzurunda Kralınız 
olarak diz çökeceksiniz. 

KurtulmuĢ olanlar: O‟na itaat 
edin. 
 

“Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve 
sevgi izleyecek beni, hep 
RAB‟bin evinde oturacağım.”   
Mezmur 23:6 

Ya da,  

“YaĢam yolunu bana bildirirsin. 
Bol sevinç vardır senin 
huzurunda, sağ elinden mutluluk 
eksilmez.” Mezmur 16:11 
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Ders 1 
Davut Filistliler arasında  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 27:1-7 
1.Samuel 28:1-2 
1.Samuel 29:1-11 
1.Samuel 30:1-19  
 
Temel gerçek 

Kötü arkadaĢlardan uzak durun. 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ olanlar: Kötü arkadaĢların Mesih‟e 
iman etmenize engel olmasına izin 
vermeyin.  

 

KurtulmuĢ olanlar: Kötü arkadaĢların Mesih için 
yaĢamanıza engel olmasına izin 
vermeyin. 

 
Ezberlenecek ayet 

Mezmur 23:1-3‟ü tekrar edin.  
Ya da, 
“Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle 
yürümez, günahkârların yolunda durmaz, 
alaycıların arasında oturmaz.” Mezmur 1:1   
Ya da, 
“Davut, Tanrı‟yı Yürekten Ġzleyen Adam” 
dersini iĢlemediyseniz, Mezmur 23:1‟i öğretmeye 
Ģimdi baĢlayabilirsiniz. 
 

Siz elinizdeki görsel araçları gösterirken, 
çocuklar da ayeti söylesin. Çocukların ayetleri 
ne kadar anladığını görmek için, onlardan bu 
ayetlerin ne anlama geldiğini söylemelerini 
isteyin. 
 
Görsel gereçler 

 Resimli kartlar: 1-1, 1-4, 1-5 ve 1-6 
Ya da 

 ġekiller: D-81, D-82, D-83, D-84, D-89, 
D-90, D-91 ve D-92 

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

 Ġsteğe bağlı: Eğer “Davut, Tanrı‟yı 
Yürekten Ġzleyen Adam” dersini 
iĢlediyseniz, D-38a ve D-65 Ģekillerini de 
kullanmak isteyebilirsiniz.  

 Sözcük Ģeritleri: “Kötü arkadaĢlardan 
uzak durun” (Temel gerçek) ve “Kötü 
arkadaĢların Mesih için yaĢamanıza engel 
olmasına izin vermeyin” (KurtulmuĢ 
olanlar için uygulama) 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Güven ve Remzi TG 
 

Olayların Gelişimi 
1. Davut çaresizlik içinde, Filistliler‟e ait olan 

topraklara kaçar.                        

2. Davut‟la beraberindekilere Ziklag Kenti ve-
rilir. TG+ 

3. Filistliler Ġsrail‟e saldırmaya hazırlanır. 
  TG+ 

4. Filistliler, Davut ve adamlarının aralarına 
katılmasına itiraz eder.  

5. Davut Filist ordusundan ayrılır. 

6. Ziklag‟a geri döner ve Amalekliler‟in kenti 
yağmaladığını görür. 

7. Adamları Davut‟u taĢlamak ister. TG- 

 

Doruk Noktası 

 Davut tövbe eder ve Tanrı‟ya döner. TG+ 
 

Sonuç  
 Amalekliler‟in peĢine düĢer ve her Ģeyi kurtarır. 
      TG+, TG- 
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Kısa bilgi: Davut’un İsrail’in kralı 
olmak üzere Samuel tarafından 
meshedilmesinin üzerinden yıllar 
geçmişti. Kral Saul Davut’u 
kıskandığı ve hatta onu öldürmeye 
kalkıştığı için, Davut yaşamını 
saklanarak sürdürüyordu. “Davut, 
Tanrı’yı Yürekten İzleyen Adam” 
derslerinin sonuncusunda, 
Davut’un eline fırsatlar geçmesine 
rağmen kral Saul’un yaşamını 
bağışladığını gördük. Davut hala 
tüm İsrail üzerinde kral olmak için 
Tanrı’nın uygun zamanını 
beklemeye devam etmekteydi..  
 
 
 
 
 TG 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin.  
 

 
 

 
Resimli Kart 1-1 

Ders  

Güven ve Remzi‟nin KarabaĢ adlı bir yavru köpekleri vardı. Çok 
itaatkâr ve iyi huylu bir köpekti. Örneğin, ailenin yemeğini 
bitirmesinden sonra kalan artık yemekleri sabırla beklerdi. Ayrıca 
yemek zamanlarında havlamaz ya da kiĢilerin kucağına tırmanmaya 
çalıĢmazdı. Fakat Güven ve Remzi ailece tatile gidiyordu ve 
KarabaĢı beraberlerinde götürmeleri mümkün değildi. Kendilerinin 
de köpeği olan bir komĢuları, KarabaĢ‟a göz kulak olmayı önerdi.  
Tatil dönüĢü Güven ve Remzi, KarabaĢ‟ı görmeye can atıyorlardı. 
Fakat onları bir sürpriz bekliyordu! KarabaĢ sürekli havlayan, 
saldırgan ve itaat etmeyen bir köpek olup çıkmıĢtı. Bunun geride 
bıraktıkları KarabaĢ olduğuna inanmak çok zordu! DavranıĢlarının 
niçin bu kadar değiĢtiğini biliyor musunuz? Çünkü iki hafta 
boyunca sürekli havlayan, saldırgan ve itaat etmeyen bir baĢka 
köpekle kalmıĢtı! Kötü arkadaĢ KarabaĢ‟a kötü davranıĢlar öğretti! 
Sevgili çocuklar, buna benzer Ģeyler bazen sizlerin de baĢına gelir, 
değil mi? Kötü arkadaĢlarınız varsa, baĢınız derde girer. 
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi.Davut’u (D-81) yerleştirin. 

Aynı Ģey, Tanrı‟nın Ġsrail kralı olacağını söylediği Davut‟un da 
baĢına geldi.   
Davut‟un, kötü kral Saul‟un elinden kaçmak zorunda kaldığını ha-
tırlıyor musunuz? Saul onu öldürmeye çalıĢtı ve onun peĢini bırak-
mak bilmiyordu. Tanrı‟nın Davut‟a nasıl yardım ettiğini, onu nasıl 
koruduğunu ve hatta Saul‟a karĢı Ģefkatle davranmasını nasıl sağ-
ladığını hatırlıyor musunuz? Fakat bir gün Davut‟u büyük bir korku 
sardı: Tanrı‟nın kendisini bir gün kral yapacağı vaadine inanmaz ol-
maya baĢladı. Tanrı‟nın kendisini harika bir Ģekilde nasıl koruduğu-
nu unutup, kendi kendine, “Bir gün Saul‟un eliyle yok olacağım” 
(1.Samuel 27:1) diye düĢündü. Ve çok akılsızca bir karar aldı. 
Askerleri (D-82) ve ailelerini (D-83) ekleyin. “Davut, Tanrı’yı Yürekten 
İzleyen Adam” derslerindeki  (D-38a ve D-65) şekillerini de kullanabilirsiniz 
Filistliler‟in yaĢadığı topraklara gidip oraya yerleĢmeye karar verdi. 
Filistliler, Tanrı‟nın halkı olan Ġsrailliler‟e çok eziyet çektirmiĢlerdi. 
Ve sanki durumu daha da kötüleĢtirmek istermiĢçesine, yanına 600 
asker ve ailelerini de almaya karar verdi. Böylece bir gün gizlice 
Ġsrail topraklarından kaçıp Filistliler‟in arasına karıĢtılar. 
Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray.   

Davut ve adamları, AkiĢ adlı Filistli bir krala gittiler. 
Akiş’i (D-84) yerleştirin. 
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AkiĢ, bu güçlü savaĢçıyı ve adamlarını ağırlamaktan herhalde çok 
memnundu. Girdiği savaĢlarda kendisine büyük yararları olabilirdi. 
Böylece AkiĢ Davut‟a yerleĢmesi için Ziklak Kenti‟ni verdi.  
Davut‟un bu davranıĢı ne büyük bir aptallıktı! DüĢünsenize, 
Tanrı‟nın halkına düĢman olan insanların arasında bir Tanrı adamı! 
Tanrı, Kutsal Kitap‟ta bizleri tekrar tekrar kötü arkadaĢlardan uzak 
durmaya teĢvik eder (Süleyman‟ın ÖzdeyiĢleri 1:10-11, 14-15; 
Efesliler 5:6-7, 11). Eğer Rab Ġsa Mesih‟e aitseniz, kendinize kimi 
arkadaĢ olarak edindiğinize çok dikkat edin. Tanrı‟ya hiç aldırıĢ 
etmeyen, küfürbaz olan, anne babalarının, öğretmenlerinin sözünü 
dinlemeyen kiĢilerle sürekli bir arada olursanız, kendinizi aynı 
Ģeyleri yaparken bulabilirsiniz. Ve tıpkı Davut gibi, baĢkalarını da 
kötü arkadaĢlıklara yönlendirebilirsiniz. Bu tür kiĢilerle 
arkadaĢlığınız uzadıkça, onlardan ayrılmak ve Ġsa Mesih için 
yaĢamak daha da zorlaĢır.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka Zemin: Saray sahnesi. Davut’u (D-81), adamlarını (D-82), 
Akiş’i (D-84) ve Filistli komutanları (D-89 ve D-90)  yerleştirin. 

Bir gün Filistliler savaĢa girmeye karar verdiler. Kime karĢı savaĢa-
caklarını tahmin edin bakalım. Tanrı‟nın ve Davut‟la adamlarının 
halkı olan Ġsrailliler‟e karĢı! Zavallı Davut! Ne yapacaktı Ģimdi? 
Kendi halkına karĢı savaĢmaktan nasıl kurtulabileceğine dair bir yol 
bulmadan önce, Kral AkiĢ gelip ona Ģöyle dedi: “Adamlarınla 
birlikte benim yanımda savaĢacağını bilmelisin. YaĢadığın sürece 
seni ve adamlarını kendime koruma görevlisi atayacağım” 
(1.Samuel 28:1-2).  
Ve böylece ordu Ġsrailliler‟e karĢı savaĢmak üzere uzun bir yolcu-
luğa çıktı.  
Davut‟un çok büyük bir sorunu vardı. Tanrı bizi, kötü arkadaĢlıklar 
konusunda uyarmakta son derece haklıdır – çünkü bu gibi kiĢiler 
baĢımızı derde sokabilirler. 
Serap, Rab Ġsa Mesih‟i çok severdi. Ama pek de hoĢ davranıĢları ol-
mayan kapı komĢuları kızla çok yakın arkadaĢtı. BaĢka arkadaĢla-
rıyla birlikte, “özel buluĢma yerinde” sık sık bir araya gelirlerdi. 
Bazen oradayken yapılan konuĢmalar Serap‟ı rahatsız ederdi. Bir iki 
kez de okudukları dergilerin, Rab Ġsa‟nın hoĢuna gitmeyecek türden 
Ģeyler olduğunu görmesine rağmen bir Ģey demedi. Kutsal Kitabını 
okumak ve Tanrı‟yla konuĢmak yerine, o özel buluĢma yerinde da-
ha çok zaman geçirmeye baĢladı. Rab Ġsa‟ya olan sevgisi zayıfladı 
ve arkadaĢlarıyla birlikteyken Rab hakkında hiç konuĢmadı. Kötü 
arkadaĢlardan uzak durun – bunlar sizi Tanrı‟dan uzaklaĢtırır. 
Filistli komutanlar, Davut‟u AkiĢ‟le birlikte görünce ona, “Bu ada-
mı ve askerlerini ordumuza katamayız! Hatırlamıyor musun, halk 
bu adam hakkında, “Saul binlercesini, Davut‟sa on binlercesini öl-
dürdü” diye Ģarkılar söylüyordu.  

  
 

 

Çocukların harita üzerinde Ziklak 
kentini bulmasına yardım edin. 
 

TG+ 

Üzerinde “Kötü arkadaşlardan 
uzak durun” yazan temel gerçek 
kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resimli Kart 1-4 

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

 
 
 
 
 
 
Temel gerçek kartını tekrar 
gösterin.  
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Resimli Kart 1-5 
 
 
 
 

 
 
Çocuklar Davut’un adamlarını 
(ağlarken, Davut’u suçlarken, onu 
taşlayacaklarını söylerken) ve 
Davut’un Tanrı’ya dua ettiğini 
canlandırırken olup bitenleri daha 
iyi hissedecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

TG- 

 
 
Küçük adam şekilleri kesin ve her 
birinin üzerine şu gibi adları yazın: 
Yalan, itaatsizlik, hile, kıskançlık 
ve nefret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizim dev askerimiz Golyat‟ı öldüren de oydu! SavaĢ sırasında bize 
karĢı çıkar ve kendi halkı olan Ġsrailliler için savaĢmaya baĢlarsa ne 
olur dersin? Kendimizi böyle bir tehlikeye atamayız. Geri gönder 
onu!” 
AkiĢ, bu cesur adamları kendi tarafında istiyordu, ama Filistli ko-
mutanlar ısrar ettiler ve sonunda Davut ve adamları Ziklak‟a geri 
döndüler. 
Akiş’i (D-84) ve Filistli komutanları (D-89 ve D-90) çıkarın. 

Sahne 4 
Davut ve adamları Ziklak‟a yaklaĢtıklarında kentten yükselen du-
manları gördüler. Neler oluyordu? Ġyice yaklaĢtıklarında, yaĢamakta 
oldukları evlerin bir harabe haline gelmiĢ olduğuna tanık oldular.  
Yıkıntıları (D-91) ekleyin.  

Kendileri kentten uzaktayken, Amalekliler buraya saldırmıĢ ve ken-
ti yakıp yıkarak, hayvanları da dahil her Ģeylerini yağma etmiĢlerdi. 
En kötüsü, kadınlar ve çocuklar da ortalıkta yoktu. Amalekliler ya 
hepsini öldürmüĢ ya da yanlarında alıp götürmüĢtü. Davut ve adam-
ları Ģok içindeydiler. Kutsal Kitap‟ta, güçleri tükeninceye kadar 
hıçkıra hıçkıra ağladıkları yazılıdır (1.Samuel 30:4). 

ĠĢler Davut için gitgide kötüleĢiyordu!  

Adamları, “Bu iĢin tek sorumlusu Davut! Bizi Filistliler‟in arasına 
getiren o değil mi? AkiĢ‟in ordusuna bizi o kattı ve geride kenti 
korumak üzere hiç kimseyi bırakmadı. Besbelli ki Amalekliler kenti 
savunmasız görünce karılarımızı, çocuklarımızı öldürdüler ya da 
tutsak aldılar ve her Ģeyi yağmaladılar!” diye aralarında konuĢmaya 
baĢladılar. O kadar üzgün ve kızgındılar ki, “Davut‟u taĢlayalım” 
dediler.  

Bunu yapmadılar, ama yapabilmeyi istediler. Davut‟un içinde 
bulunduğu durum çok zordu! Bundan daha kötüsü olamazdı, değil 
mi?  

Bütün bunların sebebi, Davut‟un düĢman topraklarına kaçmıĢ olma-
sıydı. 

Kötü arkadaĢlıklara çok dikkat edin! Belki Ġsa Mesih‟e kurtarıcınız 
olarak iman etmediniz ve sizi bu adımı atmaktan alıkoyan Ģeylerden 
bir tanesi, arkadaĢlarınızın bu konuda ne diyeceğinden korkmanız-
dır. Eğer arkadaĢlarınız sizi Ġsa Mesih‟e gelmekten alıkoyuyorsa, 
bunlar kötü arkadaĢ demektir. Belki de baĢka türden kötü 
arkadaĢlarınız olabilir - yalan, itaatsizlik, hile, kıskançlık ve nefret 
gibi. Böyle arkadaĢlarınız var mı? Eğer bu arkadaĢlıkları 
sürdürürseniz, bunlar sizi sonsuza dek Tanrı‟dan uzak tutacaktır. 

Tanrı, sizi kendisinden uzak tutan günahtan nefret eder ama sizi 
sever! Hatta sizi o kadar çok sever ki, biricik Oğlu Ġsa Mesih‟i sizin 
uğrunuza çarmıhta ölmesi için dünyaya gönderdi. Siz cezayı hak 
ettiniz, fakat sizin cezanızı O üstlendi. Ve böylece artık Tanrı sizi 
bağıĢlayabilir.
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Günahınızdan uzaklaĢmalısınız, çünkü günah asla Tanrı‟nın olduğu 
yerde bulunamaz. Ġsa Mesih‟e gelmeli, günahınızı üstlenmesi ve 
sizi bu günahtan kurtarması için O‟na iman etmelisiniz.  

Davut yaĢamının en üzücü anlarından birini yaĢamaktaydı. Kendi 
yurdundan uzakta, Tanrı‟yı tanımayan insanlar arasındaydı. Ailesi 
tutsak alınmıĢ ya da ölmüĢ, yaĢadığı kent yakılıp yıkılmıĢ ve kendi 
adamları onu taĢlamaya kalkıĢmıĢtı. ĠĢte böylesi karanlık bir günde, 
Davut çok önemli bir Ģey yaptı. Tövbe etti ve Tanrı‟ya döndü 
(1.Samuel 30:6). 
Davut’u (D-81), diz çökmekte olan Davut’la (D-92) değiştirin. 

BaĢka kimden yardım isteyebilirdi ki? Tanrı onu dinlemeye hazırdı. 
Davut Tanrı‟ya, kendisini koruması için O‟na güvenmeyi bıraktığı 
ve Tanrı‟nın halkına düĢman olan halklar arasına sığındığı için 
üzgün olduğunu söyledi. Tanrı‟dan uzak olan bu halk arasında 
yaĢamak, Davut‟un baĢına bir sürü sorun çıkardı ve yaĢamında bir 
sürü üzüntüye neden oldu.  

Tanrı, kötü arkadaĢlarınız hakkında sizinle de konuĢuyor mu? Bu 
elbette, Hıristiyan olmayan kiĢilerle asla arkadaĢ olmamanız 
gerektiği anlamına gelmez. Eğer onlara dost eli uzatmazsanız, nasıl 
olur da onları Ġsa Mesih‟e yönlendirebilirsiniz ki? Fakat Tanrı 
arkadaĢlıklarınıza dikkat etmenizi ister. Tanrı‟ya, çevrenizdeki 
çocuklar hakkında danıĢın.  

Bazılarının ağzı bozuk mu – küfür edip lanetliyorlar mı? 

Bazıları saygısız mı – kaba ve itaatsiz mi? 

Bazıları okulda söz dinlemiyor mu?  Onlardan uzak durun! Yoksa 
siz de onlar gibi olursunuz. Eğer Tanrı size yanlıĢ bir arkadaĢlıktan 
bahsediyorsa, Davut gibi davranın ve Tanrı‟dan af dileyin. O‟ndan 
size iyi arkadaĢlar vermesini isteyin.  

Büyüdüğünüz zaman, daha “özel” bir arkadaĢ hakkında düĢünmeye 
baĢlayacaksınız – bir kız ya da erkek arkadaĢ seçeceksiniz. Bu se-
çimi yaparken, karĢınızdaki kiĢinin Rab Ġsa‟yı seven biri olduğun-
dan emin olun. Rab‟be iman etmemiĢ birisiyle çıkmaya baĢlarsanız, 
bu kiĢi sizi imanlı yaĢamınızdan uzaklaĢtırabilir.  

Bir keresinde Rab‟bi çok seven Melike adlı bir kız, Murat adlı bir 
çocukla çıkmaya baĢladı. Melike, Murat‟ın bir Hıristiyan olmadı-
ğını biliyordu, ama ondan hoĢlandığı için arkadaĢlıkları gitgide iler-
ledi. Melike, imanlı olmayan bir çocukla çıkmaması gerektiğini iyi 
biliyor, ama Murat‟a Hıristiyan olabilmesi için yardım edebileceğini 
düĢünüyordu. Melike ve Murat sonunda birbirlerine aĢık oldular. 
Murat Melike‟den kendisiyle evlenmesini istedi ve Melike de Mu-
rat‟ın bir gün Hıristiyan olacağından emin olduğu için evet dedi. 
Maalesef olaylar öyle geliĢmedi! Murat Tanrı hakkında hiçbir Ģey 
bilmek istemiyordu. Kiliseye gitmek istemediği gibi, Melike‟nin 
kendisiyle birlikte barlara ve Hıristiyanlar‟a hiç de yararı olmayan 
benzeri yerlere gitmesini istiyordu. Melike sonunda kiliseye gitmez 
oldu. “Evde Kutsal Kitabımı okuyup dua edebilirim” diye düĢündü. 
Bir süre sonra bu da bitti! Murat Hıristiyan olmadı ve Melike‟nin  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TG+ 
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Resimli Kart 1-6 
 
 
 
 

 TG+, TG- 

Temel gerçek kartını tekrar 
gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rab‟be olan sevgisi gitgide zayıfladı. KeĢke kötü arkadaĢlıklar hak-
kında Tanrı‟nın uyarılarını dinlemiĢ olsaydı! 

Ġyi arkadaĢlar seçme konusunda çok dikkatli olun – ve en önemlisi, 
büyüdüğünüz zaman, evlenmeyi arzu edeceğiniz o özel kız ya da 
erkek arkadaĢ konusunda, çok ama çok dikkatli olun.  

Davut Tanrı‟ya, “Amelekliler‟in ardına düĢmeli, karılarımız ve 
çocuklarımız hâlâ yaĢıyorsa onları kurtarmayı denemeli miyiz?” 
diye sordu. 

Tanrı, “Evet, peĢlerine düĢ, kesinlikle onlara yetiĢip tutsakları 
kurtaracaksın” (1.Samuel 30:8) diye yanıtladı.  

Tanrı‟nın verdiği bu yanıt Davut‟u gerçekten teĢvik etmiĢ 
olmalıydı. Ailelerinin hayatta olduğunu ve hepsini 
kurtarabileceklerini biliyordu artık.  

Amalekliler‟in peĢine düĢtüler ve Tanrı onları düĢmanlarının kamp 
kurduğu yere yönlendirdi. Amalekliler elde ettikleri yağmadan 
dolayı yiyip içiyor ve eğleniyorlardı. Davut ve adamlarının savaĢtan 
bu kadar çabuk geri döneceğini beklemiyorlardı. ĠĢte bütün kadınlar 
ve çocuklar da oradaydı.  
Aileyi (D-83) yerleştirin. 
Davut‟un adamları savaĢa hazırdı. Karıları ve evleri uğruna sava-
Ģacaklardı; böylece bütün güçleriyle sonuna kadar savaĢtılar (bir bu-
çuk gün boyunca durmaksızın). Tanrı onlara harika bir zafer verdi 
ve düĢmanlarının kendilerinden yağmaladığı her Ģeyi geri aldılar. 

Aileler tekrar bir arada oldukları ve tehlike dolu günler geride kaldı-
ğı için çok mutlu olmalıydılar. Davut kısa bir süre sonra, Filist 
topraklarından tamamen ayrıldı. Eminim bunu yapmaktan büyük 
zevk almıĢtı. Tanrı‟yı sevmeyen insanlar arasında yaĢama kararı, 
mutsuzluk ve sıkıntılardan baĢka hiçbir Ģey getirmemiĢti.  

Tanrı‟nın bugünkü uyarısına kulak verin – kötü arkadaĢlardan uzak 
durun! Eğer Rab Ġsa‟yı seviyorsanız, arkadaĢlıklarınız hakkında 
dikkatli olun! Eğer henüz iman etmediyseniz, arkadaĢlardan kork-
manızın, buna engel olmasına izin vermeyin. Yalancı, hilekâr ve bu 
gibi yanlıĢ davranıĢlara sahip “arkadaĢlarınızı” terk edin. Gelin ve 
Rab Ġsa Mesih‟e iman edin. Bazı arkadaĢlarınız size gülebilir ve 
sizinle arkadaĢlık yapmayı bırakabilirler, fakat sizi kurtarması için Ġsa 
Mesih‟e iman ettiğinizde, O sizin sonsuza dek arkadaĢınız olacaktır. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1. Davut‟un hikayenin baĢında (geçen hafta) aldığı yanlıĢ karar 
neydi? (Filistliler‟in topraklarında yaĢamaya karar vermesi.) 

2. Niçin oraya gitti? (Korktuğu ve Tanrı‟nın kendisini koruyaca-
ğına olan inancını kaybettiği için.)  
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3. Tanrı, sizin ve benim Davut‟un bu hatasından ne öğrenmemizi 
ister? (Bunun yanıtı tahtanın üzerinde asılı! Kötü arkadaĢlıklara 
dikkat edin.)  

4. Kötü arkadaĢlıklara niçin dikkat etmeliyiz? (Hıristiyanlar‟ın 
Mesih için yaĢamasına engel oldukları için.) 

5. Davut‟a yerleĢmesi için bir kent veren Filistli kralın ve verdiği o 
kentin adını hatırlıyor musunuz? (Kral AkiĢ ve Ziklak Kenti.) 

6. AkiĢ, Davut‟tan son derece yanlıĢ olan bir Ģey yapmasını istedi. 
Bu neydi? (Tanrı‟nın halkı olan Ġsrailliler‟e karĢı savaĢmasını.) 

7. Kendi halkına karĢı savaĢmak zorunda kalmadı, ama Ziklak‟a 
geri döndüğünde neyle karĢılaĢtı? (Bazı düĢmanları kenti yakıp 
yıkmıĢ, ailelerini ve her Ģeylerini yağmalamıĢlardı.) 

8. Davut‟un adamları bu olup bitenleri görünce Davut‟a ne yapmayı 
düĢündüler? (Onu taĢlamayı.) 

9. Bu zor anda Davut çok bilgece bir Ģey yaptı. Neydi bu? 
(Tanrı‟ya geri döndü ve O‟nunla konuĢtu.) 

10. Davut‟un Tanrı‟ya dönüĢünden sonra, kendisine nasıl bir vaat 
verildi? (Yağmalanan her Ģeyi geri alacağı vaadi.) 

11. Serap kapı komĢusu arkadaĢının evinde baĢını derde soktu. 
Serap‟ın, hikayede iĢittiğimizin yerine ne yapması gerekirdi? 
(Oradaki kızların neler yaptığını bildiği için, oraya gitmemeye 
karar vermeliydi. Ya da Ģöyle bir Ģey diyebilirdi: “Gelirim, ama 
eğer o kötü dergileri okumaya ve kötü hikayeler anlatmaya  
baĢlarsanız, ayrılmak zorunda kalırım.”) 

 

Devam Eden Etkinlik 

Rol yapma 
Çocuklardan, aĢağıdaki hikayelerden birini ya da ikisini canlandır-
malarını isteyin.  

Ġlk hikayeden sonra, Serap‟ın arkadaĢının evinde nasıl davranabile-
ceği ya da daha iyi arkadaĢlar seçmesi gerektiği  hakkında çocuk-
larla konuĢun. Ġkinci hikayenin ardından çocuklara, arkadaĢları taĢ 
atmaya çağırdıklarında, Ali‟nin ne söylemesi gerektiğini sorun. 
 

a) Serap (Bu hikaye sayfa 9’da bulunabilir.) 
Sahne 1:  Kapı komĢusu olan kız, bir imanlı olan Serap‟ı “özel 

buluĢma yerine” davet eder. 

Sahne 2: KomĢularının evindeki “özel buluĢma yerinde” – 
okumamaları gereken dergileri okurlar, birbirlerini 
kızdırıp bağırırlar. 

Sahne 3: Serap gece çok geç yatar, çok yorgundur ve Kutsal 
Kitabını okumaya ya da dua etmeye hiç isteği 
kalmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Davut’un Krallığı – Sıkıntıları ve Başarıları  

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ali – İsa Mesih’e iman etmek ister, ama kötü arkadaşları 
bunu yapmaktan alıkoyarlar.  

Sahne 1: Ali Pazar okulunda. (Öğretmen rolünü siz üstlenebi-
leceğiniz gibi, bir çocuktan da bunu isteyebilirsiniz.)  

Sahne 2: Ali evine döner ve “kötü arkadaĢlarıyla” oynamaya 
baĢlar – Ģiddet dolu ve gürültülü bir Ģekilde. ArkadaĢ-
larına, Pazar okuluna gidip Ġsa hakkında bir Ģeyler 
öğrenmekten hoĢlandığını ve O‟na kurtarıcısı olarak 
iman etmek istediğini söyler. ArkadaĢları ona güler ve 
alay ederler. YaĢlı adamın bahçesindeki ağaca taĢ at-
mak için Ali‟nin de kendileriyle gelmesini isterler.  

 
Sahne 3: Ali arkadaĢlarıyla gider ve onların kötü yollarına ka-

tılır. 
 

Büyük çocuklar için devam eden etkinlik 

Süleyman‟ın ÖzdeyiĢleri ve Efesliler‟deki ayetlere (Sayfa 9‟da ve-
rilen) dayalı olarak bir alıĢtırma yapın.  
 
Söylediğiniz ayeti ilk bulan çocuk okusun. Bu çocuğa bir puan 
verin. Ayrıca okuduğu ayet üzerinde kısa bir yorum da yapsın.  
 
En çok puanı toplayan çocuk kazanır. 
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Ders 1b 
Saul ruhlara danışır 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 28:1-25 
1.Samuel 31:1-7 
2.Samuel 1:12, 17-27  
 
Temel gerçek 

Cinleri, ruhları dinlemek tehlikelidir. 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ olanlar: Cinleri dinlemeyin. Yoksa 
bu, Tanrı‟nın sesini iĢitmenize engel olur. 

  

KurtulmuĢ olanlar: Cinleri dinlemeyin. Çünkü bu, 
Tanrı‟yı hoĢnut etmez.  

 
Ezberlenecek ayet 

“Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara 
danıĢmayın, kirlenirsiniz.” Levililer 19:31 
 
Görsel gereçler 

 Resimli kartlar: 1-2, 1-3 ve 2-1 
Ya da 

 ġekiller: D-81, D-82, D-85, D-86, D-87, 
D-88 ve D-93 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan 
sahnesi. 

 Ġsteğe bağlı: Derin ve Nazım hakkında 
konuĢurken kullanmak üzere, dergilerden 
dokuz yaĢlarında iki çocuğun resmini 
kesin.  

 Sözcük Ģeritleri: “Cinleri, ruhları 
dinlemek tehlikelidir” (temel gerçek) ve 
“Cinleri dinlemeyin. Çünkü bu, Tanrı‟yı 
hoĢnut etmez.” (kurtulmuĢ çocuklara 
yönelik uygulama). 
 

Öğretmenler için yardımcı not 

Bu ders büyücülük vs hakkında özel bir ders 
olduğundan, Mezmur 23‟ü ezberlemeyi bu 
haftalık bırakın. Onun yerine Levililer‟deki ayeti 
öğretin. Eğer grubunuzdaki çocuklar çok küçük 
ve büyücülük hakkında bilgisizse (ki bunu 
varsaymayın – tahmin edebileceğimizden daha 

çok Ģey bilebilirler) bu dersi atlayabilirsiniz. 
Büyücülük, falcılık, tarot  kartları, ruh çağırma, 
medyuma gitme gibi Ģeylerin günümüzde daha da 
çok ilgi çekmeye baĢladığını unutmayın. 
Öğrettiğimiz çocukların, Tanrı Sözünün bu gibi 
uygulamalara katılmanın yanlıĢ olduğunu, açık ve 
net bir Ģekilde dile getirdiğini iĢitmesi gereklidir.   
 
Dersin ana hatları 

Başlangıç 

Derin ve Nazım‟ın hikayesi. TG 
 

Olayların Gelişimi 
1. Saul Filist ordusundan korkar. 

2. Tanrı‟dan yardım ister. 

3. Saul‟un itaatsizliğinden dolayı Tanrı onu 
yanıtlamaz. TG- 

4. Saul ruhlarla konuĢan bir kadına gider. TG- 

5. Kadın onu Samuel‟le karĢılaĢtırır. 

6. Samuel Ġsrail‟in yenileceğini söyler. TG+ 

7. Ġsrail yenilir. 
 

Doruk Noktası 
Saul, Yonatan ve oğulları öldürülür. 

Sonuç  

Bu haberi iĢiten Davut, yas tutar. TG-, TG+ 
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 TG 
Üzerinde “Cinleri, ruhları dinlemek 
tehlikelidir” yazılı temel gerçek 
kartını gösterin. 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Dergilerden, yaklaşık dokuz yaşlarında iki çocuğun resmini keserek bu 
hikayeyi anlatırken  kullanmak isteyebilirsiniz.    

Nazım ve Derin, akĢam yemeğini piĢirmekte olan annelerinin 
yanına heyecanla daldılar. Her ikisi de biraz korkmuĢ görünüyordu. 
Anneleri onları görür görmez yüzlerindeki garip ifadeyi fark etti.  

“Neden bu kadar geç kaldınız?” diye sordu. “Eve çok daha erken  
geleceğinizi umuyordum.” 

Ġki kardeĢ suçlulukla birbirlerine baktılar ve Nazım anlatmaya 
baĢladı. “Mine‟nin evindeki acayip bir partiye gittik. Yedi sekiz 
kiĢiydik ve Mine‟nin annesi evde değildi. Çok ilginç Ģeyler yaptık.” 

“Ne gibi ilginç Ģeyler?” diye sordu anneleri endiĢeli bir sesle. 

“Anlatayım” dedi Derin, “Masanın etrafında oturduk ve el ele 
tutuĢtuk. Mine zor sorular sormamızı ve bir Ģeyin bu sorumuza 
yanıt vereceğini söyledi. Ama sorular evet ya da hayır diye 
yanıtlanacak türden olmalıydı. Eğer yanıt evetse, masadan bir tık 
sesi gelecekti. Eğer yanıt hayırsa, iki tık olacaktı.” 

“Peki masayı tıklatan kimdi?” diye sordu anne. 

“Bilmiyoruz anne” diye yanıtladı Nazım sessizce. “IĢıkları kapattık, 
çok sessiz bir Ģekilde oturduk ve konsantre olduk. Çok 
ürkütücüydü. Aramızdan biri olamazdı, çünkü hepimiz el ele 
tutuĢur vaziyetteydik. Mine, “Her zaman bu evde mi oturacağım?” 
diye sorduğunda iki tık iĢittik. Sonra baĢka bir ülkede oturup 
oturmayacağını sordu ve masadan bir tık sesi geldi. Bundan sonra 
biz korktuğumuzu söyleyip hemen oradan ayrıldık.” 

Ġki kardeĢ annelerinin yüzüne baktığında, yüzünde çok ciddi bir 
ifade olduğunu gördüler. “Ġkinizin de hemen eve gelmiĢ olmasına 
çok sevindim” dedi. “Bunu asla tekrarlamayın. Siz neler olup 
bittiğini bilmiyordunuz, ama masayı tıklayan Ģey, bir cinin iĢi 
olabilirdi.” 

Gözleri ĢaĢkınlıkla açılmıĢ bir Ģekilde, “Cin mi!” diye haykırdı 
çocuklar. 

“Evet çocuklar. Gözlerimizle göremediğimiz cinler, kötü ruhlar 
vardır ve onlara bulaĢmamak için elimizden geleni yapmalıyız. 
Ayrıca bize mesajlar falan vermelerini istememeliyiz.” 

Kral Saul bunu yaptı. Onu hatırlıyor musunuz? Olup bitenleri size 
anlatayım. Fakat buna geçmeden önce size bir Ģey söyleyeyim. Bel-
ki bugün yaĢamınızda Rab Ġsa‟ya yer yok; hatta belki de cinlerle, 
kötü ruhlarla uğraĢıyorsunuz. Rab Ġsa‟nın sizi günahınızdan kurtar-
masını istiyor, ama bunu tam olarak nasıl yapacağınızı kestiremi-
yorsanız, size yardım etmeye hazırım. Dersin sonunda arkadaĢları-
nız gittiği zaman gelin ön sıraya oturun. Böylece Kutsal Kitap‟a gö-
re, ne yapabileceğinizi size göstermemi istediğinizi anlarım. 



 Davut’un Krallığı – Sıkıntıları ve Başarıları 

 17 

Davut, Ġsrail topraklarından kaçıp Filistliler‟in arasına yerleĢtikten 
sonra, Filistliler‟in Tanrı‟nın halkı olan Ġsrail‟e karĢı nasıl savaĢa 
girmeye hazırlandıklarını hatırlıyor musunuz? 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

Binlerce Filist askerinin, kendi ordusuna karĢı savaĢmak üzere yola 
çıktığını iĢittiğinde, Saul korkudan dona kaldı. Kutsal Kitap Ģöyle 
der: “Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehĢete kapıldı” 
(1.Samuel 28:5). 
Saul’u (D-85) ve ordusunu (D-86) ekleyin. 

Niçin dehĢete kapıldı dersiniz? Saul Tanrı‟ya itaatsizlik içinde 
yaĢıyordu. SavaĢta ne olacağını öğrenmek istiyordu, fakat Tanrı ona 
bir Ģey söylemiyordu. GeçmiĢte Tanrı onunla defalarca konuĢmuĢtu, 
ama Saul O‟nu ne dinledi, ne de sözlerine itaat etti. Artık Tanrı‟nın 
ona söyleyeceği bir Ģey yoktu. Bunun üzerine Saul çok acayip ve 
çok yanlıĢ olan bir Ģey yaptı. Tanrı‟yı hoĢnut etmediğini biliyordu, 
fakat buna rağmen bildiğini okudu. Tanrı‟nın ona yeni buyruklar 
vermemesinde ĢaĢılacak bir Ģey yok, değil mi? 

Belki bazen Kutsal Kitap‟ın size niçin sıkıcı geldiğini ve Tanrı‟nın 
Kutsal Kitap aracılığıyla sizinle neden konuĢmadığını merak edi-
yorsunuz. Acaba siz de Saul gibi, O‟nun size sözlerine kulak mı 
vermiyorsunuz? Bu günaha sırtınızı dönmeli ve Tanrı‟ya, O‟nu din-
lemeye ve söylediklerine itaat etmeye hazır olduğunuzu söylemeli-
siniz. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Saul, ölü birisinden bir bilgi edinmeyi denemeye karar verdi! Yakın 
bir geçmiĢte ölmüĢ olan Peygamber Samuel‟i düĢündü. Samuel 
hayattayken Saul‟a Tanrı‟nın sözlerini iletmiĢti, ama Saul bunlara 
pek aldırıĢ etmemiĢti. ġimdiyse, Samuel ölü olmasına rağmen belki 
kendisine bu savaĢla ilgili bir Ģeyler söyleyebilirdi. Bu düĢünceyle 
hizmetkârlarını, Samuel‟in kendisiyle konuĢmasını sağlayabilecek 
bir falcı, cinci ya da medyum bulmaya gönderdi. 

Hizmetkârları bunu yapabilecek bir cinci kadının nerede oturduğu-
nu bildirdiler. Saul, kadının bu kötülüğü yapmak isteyen kiĢiyi 
tanıyamaması için hemen kılık değiĢtirdi. Ve cincinin bulunduğu 
yere doğru yola koyuldu. 
Cinci kadını (D-87) ve Saul’u (D-88) yerleştirin. 

Kadın önce Saul‟un istediği Ģeyi yapmaktan çekindi, ama Saul 
sonunda kadını ikna etti.  

Kadın, “Sana kimi çağırayım o zaman?” diye sordu.  

“Samuel” diye yanıtladı. 

 

 

 

 

 

Resimli Kart 1-2 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 

 
 

TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falcı ya da medyum, gelecekte 
olacaklar hakkında bilgi verdiğini 
iddia eden kişidir. 
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Resimli Kart 1-3 
 
 
 
 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 
 
 
 
Üzerinde “Cinleri, ruhları dinlemek 
tehlikelidir” yazılı temel gerçek 
kartını gösterin. 
 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kısa bir süre sonra kadın, yerin altından çıkan yaĢlı bir adam 
gördüğünü ve adamın bir cüppe giydiğini söyledi.  

Saul bunun Samuel olduğunu düĢündü. 

Tanrı Kutsal Kitap‟ta bizleri, ölülerden bilgi almaya çalıĢan kiĢi-
lerle hiçbir iliĢkimiz olmaması gerektiği konusunda çok açık bir 
Ģekilde uyarır. Bu kiĢilerin ilginç türden güçleri vardır, fakat bu güç-
ler Tanrı‟dan değil, kötü ruhlardan gelir. Ölülerden bilgi almaya 
çalıĢan kiĢilere cinci, medyum ya da cadı denir. Bunlar çizgi film-
lerde gördüğünüz çalı süpürgesi üzerinde uçan cadılardan değildir. 
Güçlerini ġeytan‟dan alan gerçek cadılar vardır. Diğer insanlardan 
farklı bir görüntüleri yoktur, ama ölülerle haberleĢtiklerinde Ģeytan 
için çalıĢıyorlar demektir. ĠĢittikleri sesler ölülerden değil, genellikle 
kötü ruhlardandır. Asla bu tür Ģeylerle uğraĢmamalısınız. 

Tanrı Levililer 19:31‟de, cincilere, ruh çağıranlara yönelirsek kirle-
neceğimizi söyler. 

Şimdi bu ayeti öğretebilirsiniz ya da hikayenin sonunda öğretmeyi tercih 
edebilirsiniz. 

Eğer bir arkadaĢınız sizi falınıza bakmaya davet eder, kahve ya da 
tarot kartları gibi Ģeyler kullanır veya ruh çağırmak suretiyle 
gelecekle ilgili sorularınıza yanıt alacağınızı söylerse, bunlardan 
kesinlikle uzak durun. Bunlar çok tehlikelidir. 

Eğer Tanrı‟nın çocuğu değilseniz, henüz Mesih‟i kurtarıcınız olarak 
kabul etmediyseniz, asla medyumları, ruh çağıranları dinlemeyin. 
Çünkü bu tür Ģeyler Tanrı‟nın sesini iĢitmenize engel olurlar. Tanrı 
bizlere Kutsal Kitap aracılığıyla konuĢur ve iĢitmeniz gereken ses 
budur. Tanrı sizi affedebilmek ve aklamak için, yanlıĢ olan Ģeylere 
sırtınızı dönmenizi ve kendisine bakmanızı ister. Medyumlar sizi 
günahın derinliklerine batırır ve baĢınızı çeĢit çeĢit derde sokar, 
oysa Tanrı sizi tertemiz yapar. 

Tanrı‟nın sizi nasıl akladığını biliyor musunuz? Bunun tek yolu 
Ģudur: Tanrı‟nın sevgili Oğlu Rab Ġsa‟nın ölümü aracılığıyla. O 
göklerdeki evini bırakıp bu dünyaya geldi ve otuz yıldan uzun bir 
süre aramızda yaĢadı. Hiçbir zaman yanlıĢ bir Ģey yapmadı. Söz-
leriyle, düĢünceleriyle ve davranıĢlarıyla her zaman göksel Babası‟nı 
hoĢnut etti. Bir gün O‟ndan, bizim yaptığımız yanlıĢların karĢılığı 
olan cezayı üstlenmesi istendi. Bu ceza ölümdü. Rab Ġsa bizim 
yerimize çarmıha çivilendi ve öldü. Kendi günahları yüzünden 
değil, sizin günahlarınız yüzünden öldü. Sizin yerinize öldüğü için, 
Tanrı artık sizi bağıĢlayabilir. Sizden, nefret ettiği günahlardan 
uzaklaĢmanızı ister. Sizi temizlemesi ve kendi yaĢamını vermesi 
için O‟na gelin. Sevgi dolu sesine kulak verin ve bugün O‟na gelin.  

Saul cüppe giymiĢ olan acayip görünümlü adamı görünce bunun 
Samuel olduğunu düĢündü ve ona, “Filistliler bana karĢı savaĢa 
hazırlanıyor ve bundan o kadar korkuyorum ki, ne yapmam gerek-
tiğini bana söylemen için seni çağırttım” dedi.  
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YaĢlı adamın titreyen sesi Ģöyle karĢılık verdi: “Evet, sana bir 
haberim var. Hiç hoĢ olmayan üç Ģey söyleyeceğim sana: 

Ġlk olarak, Tanrı‟ya karĢı itaatsizliğinden dolayı tahtını kaybede-
ceksin. Davut senin ardından kral olacak. Bunu zaten biliyorsun. 

Ġkinci olarak, Filistliler seni ve ordunu yenecekler. 

Son olarak, yarın sen ve oğulların savaĢta öldürüleceksiniz.” 

Saul bu korkunç haberi iĢitince yere kapandı. Tir tir titriyordu ve 
kımıldayacak gücü kalmamıĢtı. Aradan uzunca bir süre geçince 
hizmetkârları ve kadın Saul‟u kaldırdılar. Yemek yedikten sonra 
gecenin karanlığına karıĢtı. 

Gece karanlıktı, ama Saul‟un içinde bulunduğu karanlık çok daha 
derindi. IĢık olan Tanrı‟dan çok uzaktaydı. Bu yüzden karanlık için-
deydi. Sevgili Hıristiyan çocuklar, asla Saul gibi davranmayın. Cin-
lerle uğraĢan medyumlara, falcılara ya da size öbür dünyadan 
mesajlar verebileceklerini vaat eden kiĢilere kesinlikle yaklaĢmayın. 
Ayrıca büyü, cadı ya da buna benzer Ģeyleri içerin dergi ve kitapları 
sakın okumayın. Eğer bunları yaparsanız, sizin için çok büyük iĢler 
yapmıĢ olan Rabbiniz‟i üzer ve baĢınıza çok büyük dertler 
açarsınız. Tıpkı Saul‟un yaptığı gibi, Rabbiniz‟den uzaklaĢır ve 
karanlıkta yürürsünüz. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Saul’u (D-85) ve ordusunu (D-86) 
yerleştirin. 

Ertesi gün askerleriyle birlikte Filistliler‟in karĢısına çıktığında, Sa-
ul‟un yüreği korkuyla dolu olmalıydı. Gerçekten de yenilecek miydi 
acaba? 

SavaĢ baĢladı ve Filistliler kazanma yolundaydı. Bazı okçular Sa-
ul‟u hedef alarak oklarını fırlattılar ve onu ciddi bir Ģekilde yara-
ladılar. Saul bu yaralardan Ģifa bulamayacağını iyi biliyordu ve 
bulunduğu yerde kılıcıyla kendini öldürdü.  

Aynı gün Yonatan ve iki veliaht ve bir sürü asker daha öldürüldü. 
Tüm Ġsrail halkı için üzüntü ve yenilgi dolu bir gündü. 

Saul ve Yonatan o gün niçin öldüler? Cinci kadının evindeki ses 
böyle olacağını söylediği için mi? Elbette ki hayır! Saul Tanrı‟ya 
sürekli itaatsizlik ettiği için Tanrı, Saul‟un ve Ġsrailliler‟in Filistliler‟e 
yenilmesine izin verdi. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 
 
SavaĢın bitiminden sonra bir haberci, olup bitenleri Davut‟a bildir-
mek üzere yola çıktı. Davut Ziklak‟taydı ve herhalde AkiĢ ve diğer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
Üzerinde kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulamanın yazılı 
olduğu kartı gösterin: “Cinleri 
dinlemeyin. Çünkü bu, Tanrı’yı 
hoşnut etmez.”  
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar uygun adım 
ilerleyen orduyu canlandırabilir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocukların harita üzerinde 
Ziklak’ı bulmalarına yardım edin. 
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Bu sahne bir çocuk ya da 
yardımcı tarafından 
canlandırılabilir.  
 
Resimli Kart 2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG+ 

 

 TG- 

 
 
 
Tekrar oyunu 

Askerleri topla 

Çocukları iki gruba ayırın. 

Gruplara sırayla sorun. 

(Grup bir araya gelip doğru yanıtın 
ne olduğu hakkında konuşabilir ya 
da her çocuk kendi yanıtını 
verebilir. Her seferinde başka bir 

Filistli komutanlarla, Saul ve Yonatan arasındaki savaĢın nasıl 
gittiğini merak ediyor olmalıydı.  

O sırada kendilerine doğru koĢmakta olan bir adam gördü. Bu bir 
haberci olmalıydı. 

Askerleri (D-82), Davut’u (D-81) ve haberciyi (D-93) yerleştirin.  

Davut, koĢmaktan nefes nefese kalmıĢ olan adama endiĢeli bir 
halde, “SavaĢ nasıl gitti?” diye sordu (2.Samuel 1:4). 

Haberci, “Ġsrail ordusu yenildi ve hem Saul hem de Yonatan 
öldürüldüler. Saul‟un baĢındaki taçla kolundaki bilezik iĢte burada. 
Bunlar öldüğünün kanıtıdır” dedi. 

Acaba haberci Davut‟un ne yapmasını bekliyordu? “YaĢasın! Kötü 
kral nihayet öldü! Artık ben kral olabilirim. Yıllardır benim 
peĢimdeydi, ama artık öldü” diye bağırmasını mı? Hayır, Davut, 
Saul ve Yonatan‟ın ölümünden duyduğu büyük üzüntüyü ifade 
etmek için giysilerini yırttı, ağladı, yas ve oruç tuttu. Ne muhteĢem 
bir bağıĢlamaydı bu! Size zarar vermiĢ ya da baĢınızı derde sokmuĢ 
olan birisine böyle davranır mısınız? Onun için üzülür müsünüz? 

ĠĢte Davut böyle davrandı ve Rab sizin de böyle davranmanızı ister.  
Davut Saul ve sevgili dostu Yonatan‟ın anısına çok güzel bir 
mezmur yazdı. Bu mezmurda sadece dostu olan Yonatan‟ı değil, 
her ikisini de övdü. ġunları yazdı: 

“Saul ve Yonatan tatlı ve sevimliydiler, 
yaĢamda da ölümde de ayrılmadılar. 

Kartallardan daha çevik, 
aslanlardan daha güçlüydüler.” 

(2.Samuel 1:23) 

Kral Saul için üzücü bir son olmuĢtu. Birçok kötü Ģey yaptı ve 
Tanrı‟ya danıĢmak yerine cincilerden medet umdu. Onun 
yaĢadıklarından ders alacak mısınız? Falcılara ya da benzeri Ģeyler 
yapan insanlara gitmeyin. Bu, Rab‟bi çok üzer ve ruhsal yaĢamınızı 
olumsuz etkiler. Eğer henüz iman etmediyseniz, sadece Tanrı‟nın 
sesini dinleyin: “Bana gelen hiç kimseyi geri çevirmem” der Tanrı. 
Sizi de geri çevirmeyecektir! 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1. Dersimizin baĢında size anlattığım hikayede Nazım ve Derin ne 
yapıyorlardı? (Karanlık bir odada gelecekle ilgili sorular sorup, 
yanıt olarak masanın tıklatılmasını bekliyorlardı.) 

2. Anneleri o karanlık odadaki tıklamalar hakkında ne söyledi? 
(Bunların kötü ruhların iĢi olduğunu.) 

3. Saul niçin Samuel‟i görmek istedi? (Ġtaatsizliğinden dolayı 
Tanrı artık kendisiyle konuĢmuyordu ve savaĢta ne yapması 
gerektiğini öğrenmek istiyordu.) 
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4. Saul cinci bir kadına gitti. Cinci ya da medyum nedir? 
(Ölülerden ya da ruhsal dünyadan mesajlar iĢitmeye çalıĢan 
kimse.) 

5. Cinci kadın aracılığıyla konuĢan ses Saul‟a ne dedi? Ona üç Ģey 
söylemiĢti. (Tahtını yitireceğini, Ġsrailliler‟in Filistliler 
tarafından yenileceğini, Saul ve Yonatan‟ın savaĢta 
öldürüleceğini söyledi.) 

6. Bugün öğrendiğiniz ayeti iyice ezberlediniz mi? (“Cincilere, ruh 
çağıranlara yönelmeyin. Onlara danıĢmayın, kirlenirsiniz.” 
Levililer 19:31.) 

7. Saul nasıl öldü? (Oklarla ağır yaralandı ve ardından kendi 
kılıcının üzerine yaslanarak kendini öldürdü.)  

8. Davut, Saul ve Yonatan‟ın ölümünü iĢittiğinde ne yaptı? 
(Giysilerini yırttı, üzüntü içinde yas ve oruç tuttu.) 

9. Davut‟un, düĢmanının ölümüne verdiği tepkiye bakarak biz ne 
öğrenebiliriz? (Bize zarar vermiĢ olan birisinin baĢına kötü bir 
Ģey geldiğinde buna sevinmemeliyiz.) 

10. Tahtaya astığım önemli cümle neydi? (Tanrı, kötü ruhlardan 
gelen mesajları dinlemenizi istemez.) 

11. Kötü ruhlarla temasa geçen kiĢilerden ya da bu kaynaklardan 
bilgi almaya çalıĢmak niçin tehlikelidir? (Çünkü kötü ruhlar 
Tanrı‟nın düĢmanlarıdır ve Tanrı ihtiyaç duyduğumuz yanıtları 
Tanrı Sözünden bulmamızı ister.) 

12. Eğer bir arkadaĢınız sizi ruh çağırmaya ya da fal baktırmaya 
davet edecek olursa ne yapmalısınız? (Ona “hayır” deyin ve 
nedenini açıklayın. Levililer 19:31‟i ezberinizden söyleyin.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

çocuğa soru sorun ama 
çocuklara karşı duyarlı olun. Bazı 
çocuklar kendilerine soru 
yöneltildiğinde ne yapacaklarını 
şaşırırlar; bazıları ellerini 
kaldırmaktan çekinirler ama yine 
de soruyu yanıtlamaya 
hazırdırlar.) 
Her gruba askerleri temsil eden 
küçük nesnelerin içine konacağı 
boş birer kase verin. (Bu 
nesneler kurşun asker, çakıl taşı 
ya da bozuk para olabilir). 
Çocuk doğru yanıt verdiğinde bir 
“askeri” grubunun kasesine 
koyar. (Farklılık yaratmak için 
grubunun kaç “asker” 
kazanacağını bulmak üzere zar 
da atabilirler.) 
Kasesinde en çok “asker” olan 
grup kazanır.  
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Ders 2 
Davut, Tanrı’nın sözü uyarınca kral olur 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

2.Samuel 2:1-4, 8-10 
2.Samuel 3:1,6-12, 17-39 
2.Samuel 4:5-7 
2.Samuel 5:1-12 
2.Samuel 7:1-13  
 
Temel gerçek 

Tanrı‟nın sözü mutlaka gerçekleĢir. 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ olanlar: Tanrı, kendisini çağırırsanız 
sizi kurtaracağını vaat eder. 

 

KurtulmuĢ olanlar: Tanrı‟nın tüm vaatlerine gü-
venin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülük-
ten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, 
değneğin güven verir bana.” Mezmur 23:4 

Ya da,  

“Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı‟nın 
kudretli eli altında kendinizi alçaltın.” 1.Petrus 5:6 

Ayeti özenle açıklayın. 

Görsel gereçler 

 Resimli kartlar: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ve 
3-1 
Ya da 

 ġekiller: D-94, D-95, D-96, D-97, D-98, 
D-99, D-100, D-101, D-102, D-103, D-
104, D-105, D-106, D-107  ve D-108 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan ve 
saray sahneleri 
Ve 

 Sözcük Ģeritleri: “Tanrı‟nın sözü mutlaka 
gerçekleĢir” (temel gerçek) ve “Tanrı‟nın 
tüm vaatlerine güvenin” (kurtulmuĢ olan 
çocuğa yönelik uygulama).  
 

 

 
Dersin ana hatları 

Giriş  

Babanız size hiç söz verdi mi? TG 

Olayların Gelişimi 

1.    Davut Yahuda kralı olur. TG- 

2.    Avner, ĠĢboĢet‟i Ġsrail kralı yapar. TG 

3.    Uzun bir savaĢtan sonra Davut güçlenir. 

4.    Avner Davut‟un tarafına geçer. 

5.    Avner öldürülür. TG- 

6.    ĠĢboĢet öldürülür. 

7.    Davut tüm Ġsrail‟in kralı olur. TG 

Doruk Noktası 
8. Davut Sion‟u (YeruĢalim) ele geçirir ve 

baĢkenti yapar. 

9.    Saray inĢa eder. 

10.  Tapınak inĢa etmeyi planlar. 

Sonuç 

Tanrı “hayır” der. TG- TG+ 
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 TG 

Temel gerçek kartını gösterin: 
“Tanrı’nın sözü mutlaka 
gerçekleşir” 

 
Okul öncesi çocuklar sizinle 
birlikte yere eğilmekten 
hoşlanacaktır.  
 
Çocuklara Hevron kentini harita 
üzerinde bulmalarına yardım edin.  
 

 

 
 
Resimli Kart 2-2 
 
 
 

 TG- 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ders 

 

Babanız size hiç, “Cumartesi günü sizi pikniğe götüreceğim” ya da 
“Tatilde Antalya‟ya gideceğiz” ya da “Doğum gününde özel bir 
Ģeyler yapacağız” Ģeklinde söz verdi mi? Verdiği sözü tuttu mu? 
Anne babalarımız verdikleri sözleri tutmaya çalıĢırlar, ama bazen 
beklenmedik Ģeyler olur ve verdikleri sözü yerine getiremezler. 
Fakat Tanrı asla böyle davranmaz. Eğer bir Ģeyin olacağını söylerse, 
bu mutlaka olur. O çok kudretlidir ve verdiği sözden asla dönmez. 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Davut’u (D-94) yerleştirin. 
Tanrı‟nın Davut‟a uzun yıllar önce vaat ettiği ve henüz gerçekleĢ-
memiĢ olan bir sözünü hatırlıyor musunuz? Evet, bir gün Ġsrail kralı 
olacağını söylemiĢti. Tanrı bu sözü yerine getirecek miydi acaba? 
Tabii ki – çünkü Tanrı‟nın sözü her zaman gerçekleĢir. 

Davut bir gün Tanrı‟ya, “Yahuda kentlerinden herhangi birine 
gideyim mi?” diye sordu.  

Tanrı da, “Evet, git” diye yanıtladı. “Hevron‟a git.”  

Davut Filistliler‟in topraklarından ayrılabileceği ve nihayet tekrar 
Ġsrail‟de yaĢayabileceği için kim bilir ne kadar mutluydu. 
İsrailliler’i (D-95, D-96 ve D-97) ekleyin.  

Davut‟la birlikte adamları ve aileleri de kendi topraklarına dönmek 
üzere yola çıktığında, Yahuda oymağının önderleri onu selamlamak 
üzere karĢıladılar. “Kralımız olmanı istiyoruz” dediler Davut‟a. Ve 
Hevron Kenti‟nde ona kral olarak taç giydirdiler. Davut herhalde 
çok mutluydu. Tanrı‟nın vaadi gerçekleĢmiĢ miydi? Hayır, tam 
olarak değil! Yahuda, Ġsrail topraklarının sadece küçücük bir 
parçasıydı. Fakat Tanrı‟nın sözü mutlaka gerçekleĢecekti. Tanrı bir 
Ģeyin olacağını söylerse, o Ģey mutlaka olur. Tanrı‟nın sözü her 
zaman gerçekleĢir. 

Kutsal Kitap‟ta, “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim 
asla ortadan kalkmayacaktır” diye yazılıdır (Matta 24:35). Tanrı‟nın 
gücü her Ģeye yeteceğinden, yapacağını söylediği her Ģeyi mutlaka 
yapar. ĠĢte bu yüzden Kutsal Kitap harika bir kitaptır ve Tanrı‟nın 
bize verdiği vaatler çok değerlidir. Tanrı‟nın vaatlerinden bir tanesi 
de, “Rab‟be yakaran herkes kurtulacaktır” (Romalılar 10:13). 
Bunun doğru olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Eğer Ġsa 
Mesih‟e henüz iman etmediyseniz, Tanrı‟nın sözü, O‟na yakarır, 
seslenirseniz sizi kurtaracağını vaat eder. Bunun anlamı, Tanrı‟dan 
sizi kurtarmasını istemenizdir. “Rab, beni günahımdan kurtar” diye 
seslenebilirsiniz. O‟na bugün seslenin! 

Ġsa Mesih‟in sizi kurtarması için, bugün O‟na iman etmek iste-
menize rağmen, ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, size yardım 
etmeye hazırım. Dersin sonunda arkadaĢlarınız gidince siz yerinizde 
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oturmaya devam edin. Eğer oturmaya devam ettiğinizi görürsem 
kurtuluĢa kavuĢmak hakkında benimle konuĢmak istediğinizi anla-
yacağım. Size Kutsal Kitap‟tan ne yapmanız gerektiğini ve Rab‟bin 
ne yapmayı vaat ettiğini açıklayacağım. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi 
Avner, Saul‟un ordusunun komutanıydı ve Saul ölmüĢ olmasına 
rağmen Davut‟a karĢı savaĢmaya devam etme kararı aldı. Böylece 
Saul‟un hayatta kalmıĢ olan oğlu ĠĢboĢet‟i aldı ve Ġsrail 
topraklarının geri kalan kısmının kralı ilan etti. 
Avner’i (D-99) ve İşboşet’i (D-100) yerleştirin. 

Bu durumda iki kral vardı – halkın bir kısmı Davut‟u, geri kalanıysa 
ĠĢboĢet‟i izliyordu. 

Hiç Ģüphem yok ki, halktan bazı kiĢiler, “Davut nasıl kral olur ki? 
ĠĢboĢet gerçek kraldır” diye düĢündü.  

Fakat hiç kimse Tanrı‟nın planını değiĢtiremezdi. Tanrı bir Ģey 
derse, bu Ģeyin gerçekleĢeceğinden emin olabiliriz. ĠĢte Kutsal 
Kitap‟ı diğer tüm kitaplardan ayıran Ģey de budur. Kutsal Kitap‟ta 
okuduğumuz her Ģeyin gerçek olduğundan emin olabiliriz. Rab 
Ġsa‟nın “Tekrar geleceğim” vaadini okuyunca, tekrar geleceğinden 
mutlaka emin olabilirsiniz. Ġnsanlar buna gülebilirler, ama onların 
gülmesi, Rab‟bin tekrar geleceği gerçeğini değiĢtirmez. Bu kez bir 
bebek olarak değil, bir kral olarak gelecektir. 
Tacı (D-108) yerleştirin.  

ĠĢboĢet zayıf bir kraldı ve bütün kararları veren Avner‟di. Davut‟la 
ĠĢboĢet arasında uzun süren bir savaĢ baĢladı. Kutsal Kitap‟ta oku-
duğumuza göre, Davut‟a karĢı savaĢanlar günbegün zayıflarken, 
Davut ise gitgide güçlendi. 

Bir gün ĠĢboĢet ve ordu komutanı Avner çok ciddi Ģekilde tartıĢtılar. 
Sonunda Avner krala, “Bu andan itibaren Davut‟un hizmetinde 
olacağım. Onun tüm ülkenin kralı olması için çalıĢacağım. Seninle 
iĢim bitti” dedi. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3  
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Böylece Avner, Ġsrail‟in diğer oymak önderlerine, Davut‟u tüm 
ülkenin kralı yapma çağrısında bulunmaya baĢladı.  
Avner’i (D-99) ve önderleri (D-101)  yerleştirin. 

Onlara, “Tanrı, Saul‟dan sonra Davut‟un kral olacağını vaat etti; 
gelin birlikte bunu gerçekleĢtirelim” dedi. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TG 

Temel gerçek kartını gösterin.  
 
 
 

 

 

 
Resimli Kart 2-3 
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Resimli Kart 2-4 
 
 
 
 
 

 
 TG- 
Temel gerçek kartını gösterin. 
 
Ayetleri Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 

Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

20 özel koruyucusuyla birlikte Davut‟a da gitti. 
Davut’u (D-98) ve Avner’i (D-99) yerleştirin.  
Davut‟a, onu tüm ülkenin kralı yapma konusunda Ġsrail‟in tamamını 
bir araya getirebileceğini söyledi. Tabii ki Davut onu iyi karĢıladı, 
onuruna bir Ģölen verdi ve kendisini tüm ülkenin kralı yapma 
çalıĢmalarına devam etmesi için onu diğer oymaklara gönderdi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray 

Avner‟in ayrılmasından kısa bir süre sonra, Davut‟un komutanı olan 
Yoav gittiği savaĢtan zaferle döndü. Avner‟in Davut‟u ziyaret 
ettiğini ve Davut‟un onu çok iyi karĢıladığını iĢitti. Yoav çok 
öfkelendi. Davut‟un sarayına hırsla girdi.  
Davut’u (D-98) ve Yoav’ı (D-102) yerleştirin. 

“Kral Davut” diye seslendi, “Avner‟i eğlendirmek için neler yaptın? 
Buraya bir casus olarak geldiğini bilmiyor musun? Buraya 
girmesine izin vermemeliydin?”  

Yoav bunları söyler söylemez saraydan uzaklaĢtı. 
Yoav’ı (D-102) çıkarın.  

Avner‟in ardından haberciler göndererek, onunla kendisi de konuĢ-
mak istiyormuĢ gibi davrandı. Fakat Avner‟i bir tuzağa düĢürerek 
öldürdü. 

Davut bu haberi aldığında, aynen Saul için yaptığı gibi üzüldü ve 
yas tuttu. Davut gerçekten de kolayca affeden birisiydi, değil mi? 
Artık Avner ölüydü. Davut‟u tüm Ġsrail‟in kralı ilan etmeye çaba 
harcayan bir askerdi o. Davut‟un kral olma ihtimaline vurulan yeni 
bir darbe miydi bu? Hayır, değildi! Davut‟un kral olacağını vaat 
eden Avner değildi; Tanrı‟nın sözüydü. Ve Tanrı‟nın zaman-
lamasında gerçekleĢecekti. Eğer kurtuluĢa kavuĢtuğunuzu biliyor-
sanız, her gün Kutsal Kitabınızı okurken Tanrı‟nın vaatlerine dikkat 
edin. Onları hatırlamaya çalıĢın – bir yere not alın ya da Kutsal 
Kitabınızda iĢaretleyin. Göreceksiniz ki Tanrı bütün vaatlerini 
yerine getirir. Korktuğunuz zaman, “Korkma, seninleyim...; seni 
güçlendireceğim” (YeĢaya 41:10) diyen vaadi size yardım 
edecektir. Rab Ġsa için yaĢamakta zorlandığınız anlarda, Tanrı‟nın 
Ģu vaadini hatırlayın: “Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım” 
(1.Samuel 2:30). Her bir vaat sizin içindir. Bir tanesinin bile 
gerçekleĢmemesi mümkün değildir, çünkü bu vaatler Tanrı sözüdür.  
Davut’u (D-98) çıkarın.  
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Sahne 6 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Avner ölmüĢ ve Davut‟un Yahuda oymağının kralı olmasının 
üstünden yedi yıldan uzun bir süre geçmiĢti. Fakat Tanrı‟nın 
Davut‟a verdiği vaat gerçekleĢecekti.  

Kuzeydeki oymaklar üzerinde egemenlik sürmekte olan kral ĠĢboĢet 
öldürülünce, tüm oymakların önderleri Hevron‟da yaĢamakta olan 
Davut‟a geldiler ve, “Kralımız olmanı istiyoruz. Saul‟un krallığı 
döneminde bile bizim önderimiz sendin” dediler. 
Davut’u (D-98) ve İsrailliler’i (D-95, D-96 ve D-97) yerleştirin. 

Böylece Hevron‟da çok büyük bir Ģölen düzenlendi ve tüm 
oymaklardan bir sürü insan taç giyme töreni için geldi. 
Davut’u (D-98) diz çökmüş olan Davut’la (D-103) değiştirin. Kâhini (D-104) 
elinde yağ boynuzuyla (D-105) birlikte ekleyin.  

Kâhin Davut‟un baĢından aĢağıya yağ döktü ve Davut tüm ülkenin 
kralı oldu. Hiç Ģüphesiz tüm halk yeni krallarını alkıĢladı. 
Tarihlerindeki en önemli günlerden birisiydi bu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tanrı Davut‟un kral olacağını söylemiĢti ve iĢte artık kraldı! 
Tanrı‟nın sözü her zaman gerçekleĢir. Tanrı yalan söylemez ya da 
fikrini değiĢtirmez. Ġnsanlar, Tanrı‟nın yapacağını söylediği Ģeyi 
yapmasına engel olamazlar. Rab Ġsa‟nın doğmasından çok çok uzun 
yıllar önce, Tanrı bir Kurtarıcı göndereceğini vaat etti ve vaadini 
yerine getirdi. Bu Kurtarıcı‟nın Beytlehem‟de doğacağını söyledi. 
Rab Ġsa nerede doğdu? Tam orada! Rab Ġsa‟nın dünyaya geliĢinden 
yüzyıllarca önce, Tanrı O‟nun günahkârlar uğruna öleceğini söyledi 
(Çarmıhı – D-107 yerleştirin) ve aynen öyle oldu. Kutsal Kitap Tanrı 
Sözü olduğu için, tamamı doğrudur. Bazı kiĢiler Kutsal Kitabın 
değiĢtirildiğini düĢünür, ama bir gün herkes Tanrı Sözünün 
tamamen doğru olduğunu ve mutlaka gerçekleĢeceğini görecektir. 

Çarmıhı (D-107) çıkarın. Davut’u (D-98) ekleyin. 

Davut krallık görevini çok ciddiye aldı. Kendisini kral olarak 
atayanın Tanrı olduğunu biliyordu (2.Samuel 5:12). Yaptığı ilk 
iĢlerden biri, tepe üzerindeki bir kenti ele geçirmek oldu. Bu kent 
çok iyi korunduğu için, ele geçirilmesi mümkün değil gözüyle 
bakılıyordu. Buna rağmen Davut ve adamları bu kenti ele geçirdiler 
ve Davut‟un kenti olarak bilinen bu yere YeruĢalim adını verdiler. 
Burası ülkenin baĢkenti oldu.  

Davut YeruĢalim‟de kendisi için, en güzel malzemeleri kullanarak 
–taĢlar, sedir ağacı ve değerli metallerden imal edilmiĢ aksesuarlar–
harika bir saray inĢa etti.  
Davut’u (D-98) çıkarın.  

 
 

 
 

Resimli Kart 2-5 
 

 

 
Resimli Kart 2-6 

 
TG 

Temel gerçek kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resimli Kart 3-1 
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 TG-, TG+ 
 
 
Temel gerçek kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun.  
 
 

Tekrar Oyunu 
 

Çocuklardan birinin 
başına takılmak üzere 
kartondan bir taç yapın. 
Tacı altın ya da gümüş 

Sahne 7 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray. 
Sarayın inĢa edilmesinden sonra Peygamber Natan‟ı çağırttı.  
Davut’u (D-98) ve Natan’ı (D-106) yerleştirin. 

“Natan” dedi, “Bak, ben sedir ağacından yapılmıĢ bir sarayda 
oturuyorum. Oysa halkın tapınmak için gittiği yer bir çadır. Bu bana 
doğru gelmiyor! Kendi sarayımdan çok daha büyük, güçlü ve güzel 
bir tapınak inĢa etmek istiyorum. Halk buraya Tanrı‟ya yüceltmeye 
ve O‟na dua etmeye gelsin.” 

Gerçekten de Tanrı‟yı hoĢnut etmek ve onurlandırmak istiyordu, de-
ğil mi? Natan da bunun harika bir fikir olduğunu düĢündü. Davut‟a, 
“Git, tasarladığın her Ģeyi yap, çünkü RAB seninledir” (2.Samuel 
7:3) dedi.  

Fakat Natan, Davut‟un bir tapınak inĢa etme fikri hakkında Tanrı‟ya 
sormaya devam etti. O gece yattıktan sonra, Natan Davut‟a doğru 
tavsiyede bulunup bulunmadığını düĢünmeye baĢladı. Tanrı 
gerçekten Davut‟un tapınak inĢa etmesini istiyor muydu? Tanrı 
Natan‟a seslendi ve, “Natan, hayır, tapınağı Davut inĢa etmeyecek. 
Halkın bana çadırda tapınmasından ben gayet hoĢnudum. Davut‟u 
bereketleyeceğim ve onunla birlikte olacağım, ama tapınağı inĢa 
edecek olan o değil, oğullarından biri olacak. Bütün bunlar 
Davut‟un ölümünden sonra gerçekleĢecek” dedi. 

Ertesi sabah Natan tekrar Davut‟un huzuruna çıktı. Belki Tanrı‟ya 
danıĢmadan ona bir tavsiyede bulunduğu için biraz utanıyordu. 
Natan Davut‟a yanlıĢ bir tavsiyede bulunmuĢtu. Tanrı‟nın kendisine 
verdiği mesajı Davut‟a açıkladı. Kral Davut tapınağı inĢa edecek 
kiĢinin, kendisi yerine oğlu olmasından hiç rahatsızlık duymamıĢtı. 
Buna rağmen Davut‟un yardım edeceği pek çok Ģey vardı. ĠnĢaatta 
kullanılacak malzemeleri Ģimdiden hazırlatmaya baĢladı.  

Tanrı “hayır” dediği için, tapınak Davut tarafından inĢa edilmedi. 
Tanrı‟nın sözü her zaman gerçekleĢir. Çocuklar, bunu hiç 
unutmayın. Tanrı, sözünde vaatler verdiği kadar uyarılarda da 
bulunur. Söyledikleri gerçekleĢeceği için O‟nun uyarılarına ve 
vaatlerine kulak vermeliyiz. Eğer günah dolu yaĢam tarzınızla 
yaĢamaya devam ederseniz, O‟nunla asla cennette olamayacağınız 
konusunda uyarıda bulunur. O‟nun huzurundan sonsuza dek uzak 
kalırsınız. Fakat günahınızdan Rab Ġsa‟ya dönerseniz, sizi bekleyen 
harika bir vaat vardır. Tanrı bunun gerçekleĢmesini sağlayacaktır. 
Bu vaat Ģudur: “Rab‟bin adını çağıran herkes kurtulacaktır” 
(Romalılar 10:13). Bugün sizi kurtarması için O‟nu çağıracak 
mısınız? 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1. Ġnsanlar bazen tutmayacakları sözler verirler. Sözlerini tutma-
malarına neden olabilecek Ģeylerden bazılarını söyleyebilir mi-
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siniz? (Öyle bir Ģey olabilir ki, verilen sözün tutulması mümkün 
olmaz, fikirlerini değiĢtirebilirler ya da unuturlar.) 

2. Tanrı niçin her zaman verdiği sözleri tutar? (O‟nun gücü her 
Ģeye yeter ve hiçbir Ģey planlarını durduramaz. Unutmaz ve 
fikrini değiĢtirmez.) 

3. Davut, Ziklak‟tan Hevron‟a taĢınınca ne oldu? (Yahuda halkı 
kendisini kral ilan etti.)  

4. Davut Yahuda oymağına kaç yıl krallık yaptı? (Yedi yıldan 
fazla, tam yedi buçuk yıl.) 

5. Davut Yahuda kralı olduğunda, Tanrı‟nın vermiĢ olduğu vaat 
tamamen gerçekleĢti mi? (Sadece bir kısmı gerçekleĢti. Çünkü 
Tanrı tüm Ġsrail halkının kralı olacağını vaat etmiĢti.) 

6. Tanrı‟nın verdiği ve halihazırda gerçekleĢtirdiği vaatlerden 
baĢka bir örnek verebilir misiniz? (Örneğin, Oğlu‟nun 
Beytlehem‟de doğacağını ve günahkârlar uğruna çarmıhta 
öleceğini söyledi. Kendisine güvenenlere yardım edeceğini ve 
güçlendireceğini söyleyen her vaat.) 

7. Tanrı‟nın verdiği ve gerçekleĢecek olan uyarılardan da bir örnek 
verebilir misiniz? (Örneğin, bir gün Rab tüm dünyayı 
yargılayacak. Eğer günahlarımız içinde ölürsek asla O‟nunla 
birlikte olamayız. O‟na iman etmezsek, suçlu konumda oluruz.) 

8. Avner, ülkenin kuzeyinde uzun yıllar savaĢa neden olacak ne 
yaptı? (Saul‟un oğlu ĠĢboĢet‟i ülkenin geri kalan kısmının kralı 
ilan etti.) 

9. Saul‟un oğlu ĠĢboĢet‟le düĢtüğü anlaĢmazlık sonucunda Avner 
ne yaptı? (ĠĢboĢet‟i terk etti ve Davut‟u tüm ülkenin kralı 
yapmak üzere onun safına geçti.)  

10. Yoav kimdi ve ne yaptı? ((Davut‟un komutanıydı ve Avner‟i 
öldürdü.) 

11. Davut‟un tüm ülkenin kralı olmasından sonra yaptığı iki Ģeyi 
söyleyin. (YeruĢalim‟i ele geçirdi. Kendisi için bir saray inĢa 
etti.) 

12. Natan, Davut‟a tapınağı inĢa etmek üzere harekete geçmesini 
söylediğinde ne yapmayı unutmuĢtu? (Tanrı‟ya, Davut‟tan bunu 
yapmasını isteyip istemediği sormayı unuttu.) 
 

Devam eden etkinlik 

Alçakgönüllülük örneği 
Ezber ayetimiz (1. Petrus 5:6) bize, kendimizi alçaltmamızı ve 
böylece Tanrı‟nın bizi yücelteceğini söyler.  

Yakup 2 ise ayrımcılık yapmamamız –bazı kiĢileri diğerlerinden 
üstün görmek- gerektiği hakkında bizi uyarır. Çocuklar Yakup 2:1-
9‟u canlandırsınlar. Ġsterseniz dersten önce senaryoyu dağıtın ve 
role hazırlanmalarını isteyin ya da birisi metni okurken diğerleri 
pandomim yapabilir.  

renkli folyo ile kaplayın. 

Çocuklar aralarından bir kral  
seçsin ve birisi kralın başına  
tacı yerleştirsin (kraliçe de olabilir).   
 
Bundan sonra çocuklar  
“krala”, Davut’un yaşamıyla 
ilgili sorular sorsun. Eğer 
“kral” sorunun yanıtını  
bilirse tacını korur ve bir 
başka çocuk yeni bir soru  
sorar. Eğer doğru yanıt 
veremezse, soruyu soran  
çocuğa tacını teslim eder. 
Artık bu yeni çocuk “kral”  
olur ve sorgulanır.  
 
Çocukların kendi kafalarından 
sorular üretmesine fırsat 
verebileceğiniz gibi, sizdeki 
soruları okumalarına da 
izin verebilirsiniz. 
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Ders 3 
Antlaşma Sandığı düşmanların eline geçer ve geri getirilir 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Samuel 4:2-11 
1. Samuel 5:1-6:21 
2.Samuel 6:1-19 
Çölde Sayım 4:5, 15, 20 
 
Temel gerçek 
Tanrı kutsaldır. 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ olanlar: Sizi Tanrı‟dan uzaklaĢtıran 
günahınızdan tövbe edin. 

 

KurtulmuĢ olanlar: Siz de kutsal olmalısınız.  
 
Ezberlenecek ayet 

Geçen haftaki ayeti – Mezmur 23:4 ya da 1.Petrus 
5:6– tekrar edin. 

Ya da Ģu ayeti öğretin:  

“Çünkü benim düĢüncelerim sizin düĢünceleriniz 
değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, diyor 
RAB.” YeĢaya 55:8 
 
Görsel gereçler 
(Bu ders için resimli kartlar yoktur.) 

 ġekiller: D-109, D-110, D-96, D-111, 
D-112, D-113, D-114, D-115 ve D-116 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan  
 Ġsteğe bağlı: Ders 7b‟de kullanılan Nazım 

ve Derin‟in resimleri. 
 Sözcük Ģeritleri: “Tanrı kutsaldır” (temel 

gerçek) ve “Siz de kutsal olmalısınız” 
(kurtulmuĢ çocuklara yönelik uygulama) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dersin ana hatları 

Giriş  

Nazım ve Derin kiliseye giderler. TG 

AntlaĢma Sandığı Ġsraillilerin kampına getirilir.  
TG 

Olayların Gelişimi 
1.    AntlaĢma Sandığı Filistliler‟in eline geçer. 
  TG+ 

2.    Sandık Dagon‟un tapınağına konur. 

3.    Dagon sandığın önünde devrilir ve kırılır.  
  TG 

4.    Tanrı Filistliler‟e felaketler ve ölüm 
gönderir. 

5.    Sandık araba üzerinde geri gönderilir. 

6.    Ġsrailliler sandığı geri alırlar. 

7.    Bazıları sandığın içine bakar ve ölür. TG 

8.    Davut, sandığı araba üzerinde taĢır. 

9.    Uzza sandığa dokunur ve ölür. TG- 

10.  Sandık Ovet-Edom‟un evinde bırakılır. 

Doruk Noktası 
Davut sandığı YeruĢalim‟e getirir.  

Sonuç  

Sandığı toplanma çadırına yerleĢtirir. 
 TG- TG+ 
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 TG 

 
 
 
 
 
 
Üzerinde “Tanrı kutsaldır” yazan 
temel gerçek kartını gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ders 

Nazım ve Derin her hafta, anne babasıyla birlikte kiliseye giderdi. 

 (Ders 7b’de kullandığınız çocuk resimlerini kullanın).  

Tanrı kutsal olduğundan O‟nun huzurunda ve evinde saygılı 
olmamız gerektiği için, binaya sessizce girmeleri ve konuĢmadan 
yerlerine oturmaları gerektiğini biliyorlardı. Ailece tatile 
gittiklerinde baĢka bir kiliseye gitmiĢler ve ilahiler söylenirken bazı 
kiĢilerin çevrelerine bakındıklarını görmüĢlerdi. Bu kiĢiler ilahilere 
eĢlik ederken Tanrı‟ya pek de önem vermiyorlardı herhalde. Dua 
edilirken de hiç saygı göstermediler. Nazım ve Derin bu durumdan 
rahatsız oldular, çünkü Tanrı bizi çok seviyor olmasına rağmen, 
kutsal olduğu için, O‟na saygı göstermeli ve onurlandırmalıyız. 
Tahtaya “Tanrı kutsaldır” yazısını asın.  

Bu doğrudur, değil mi? Tanrı bu gerçeği, kendi halkı olan 
Ġsrailliler‟e öğretmek istiyordu. 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Davut‟un kral oluĢundan uzun yıllar önce, Ġsrailliler‟le Filistliler 
arasında bir savaĢ olmuĢtu. Bu savaĢın olduğu dönemde Tanrı‟nın 
halkı, Tanrı‟nın yasalarına itaatsizlik etmekte olduğu için Tanrı 
Filistliler‟in savaĢta üstünlük sağlamalarına izin verdi. Ġsrail askerleri 
kamplarında teĢvikleri kırılmıĢ bir Ģekilde bekliyorlardı ve birden 
zafer kazanmak için akıllarına bir fikir geldi. 
Askerleri ( D-110) yerleştirin. 
Kamptan çıkan bir haberci tepenin arkasında gözden kayboldu. 
Aradan uzun zaman geçmeden geri geldi, ama bu kez çok daha 
yavaĢ ilerliyordu ve yanında baĢka kiĢiler de vardı. Omuzlarında, 
üzeri mavi bir kumaĢla kaplı bir Ģey taĢıyorlardı.  
Askerleri (D-109) ve sandığı (D-111) yerleştirin. 

Kamptaki askerlerin yüzlerindeki endiĢe dolu ifade sevince dönüĢtü 
ve omuzlarındaki yükle ilerlemekte olan adamlar, kampa 
yaklaĢtıklarında herkes sevinçle haykırmaya baĢladı. Kutsal Kitap 
“yer yerinden oynadı” diye yazar! 

Onlardan çok uzakta olmayan Filistli askerler, bu sesleri iĢitince 
neler olduğunu merak ettiler. Mavi kumaĢla örtülü olan nesnenin, 
Tanrı‟ya ait AntlaĢma Sandığı olduğunu öğrendiler. Bunun ne 
anlama geldiğini anlatayım size. 

Bundan çok uzun yıllar önce Tanrı, halkına bir sandık yapmalarını 
söyledi. Bu sandık ahĢap olup üzeri altın kaplıydı. Sandığın kapağı 
saf altından yapılmıĢ keruvla (meleğe benzer bir figür) örtülüyordu. 
Bu sandık toplanma çadırı denilen özel bir çadırda tutuluyordu. Bu 
çadırın iki kısmı vardı ve sandığın bulunduğu bölüme sadece bir tek 
kiĢi girebilirdi. Ve bunu da, yılda sadece bir kez yapardı. Bu kiĢi 
baĢkâhindi. BaĢka hiç kimsenin bu özel sandığı görmesine izin ve-
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rilmezdi. Sandığın içinde bulunan Ģeylerin arasında, Tanrı‟nın ver-
diği On Buyruk‟un üzerinde yazılı olduğu taĢ levhalar da vardı. 
Bunların amacı halka, her zaman kendileriyle birlikte olan Tanrı‟nın 
kutsal bir Tanrı olduğunu hatırlatmaktı. “Kutsal”, Tanrı‟nın insan-
lardan çok farklı ve ayrı olduğunu ifade eder. O pak ve iyi olandır. 
O kadar paktır ki, günaha bakması bile mümkün olamaz. Bazen te-
levizyonda yapmayı hayal bile edemeyeceğimiz Ģeyler seyrederiz, 
fakat yine de seyretmekten zevk alırız. Oysa Tanrı o kadar paktır ki, 
günaha hiç tahammül edemez. Tanrı her Ģeyiyle iyidir. Her Ģeyiyle 
ıĢıktır. Günahı olan hiç bir Ģey O‟na yaklaĢamaz; yoksa kutsallığı 
yüzünden yanıp gider. 

Artık AntlaĢma Sandığı kendileriyle birlikte olduğu için kesinlikle 
zafer kazanacaklarını düĢünen askerler sevinç çığlıkları atıyordu. 
Filistliler korku içindeydi. Kendi aralarında, “Tanrılar ordugaha gel-
miĢ” diyorlardı (1.Samuel 4:7). Tanrı‟nın halkı için yaptığı büyük 
mucizeleri iĢitmiĢlerdi, ama O‟nun da diğer tanrılar gibi olduğunu 
düĢünüyorlardı. Tanrı‟nın tek Tanrı ve tamamen kutsal olduğunu 
anlamadılar. Filistliler cesaretlerini toplayıp bütün güçleriyle 
savaĢmaya karar verdiler. 

Kısa bir süre sonra savaĢ tekrar baĢladı. Bu kez kim kazandı 
dersiniz? Ġsrailliler kolayca zafer kazanacaklarını düĢünüyorlardı ve 
Filistliler de bundan korkuyordu. Ama hayır! Ġsrail halkı tekrar 
yeniliyordu. Bu kez 30,000 asker öldürüldü ve Tanrı‟nın antlaĢma 
Sandığı ele geçirildi! Ne korkunç bir felaketti bu! 

Tanrı niçin halkının yenilmesine izin verdi? Ġtaatsizliklerinden 
dolayı. Tanrı‟nın buyruklarını sandıkta taĢıyorlardı. Fakat 
davranıĢlarıyla ve yürekleriyle aynı buyruklara itaatsizlik ediyorlardı. 
Yalan söylüyorlar, insanları kandırıp çalıyorlardı. En kötüsü de 
Tanrı‟yı yaĢantılarında ilk sıraya koymuyorlardı.  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Tanrı Sözünün içinde bulunduğu bir 
sandık taĢımıyorsunuz. Belki Tanrı Sözünü kafanızda taĢıyorsunuz. 
Belki,  “Tanrı hakkında pek çok Ģey biliyorum; Kutsal Kitap‟tan bir 
sürü hikaye öğrendim; hatta birçok ayeti ezberimden 
söyleyebilirim” diye düĢünüyorsunuz. Bunlar çok iyi Ģeylerdir; ama 
Tanrı‟ya itaat edip etmediğiniz bunların çok daha ötesinde önem 
taĢır. Tanrı pak ve iyidir. Sizlerin de pak ve iyi olmanızı ister. Pazar 
okulunda öğrendiğiniz dersleri ve ayetleri düĢünüp, bunlara itaat 
edebilmeniz için Tanrı‟dan size yardım etmesini diliyor musunuz? 
Geçen hafta boyunca, Tanrı Sözünün her zaman gerçekleĢeceğini 
hatırladınız mı? Bunun için O‟na Ģükrettiniz mi? Kötü 
arkadaĢlardan uzak durmayla ilgili dersimizden sonra, Tanrı‟nın bu 
buyruğuna itaat ettiniz mi? Aklınızda Kutsal Kitap‟la ilgili ne kadar 
çok bilgi taĢıdığınız önemli değildir. Tanrı için önemli olan Ģey, 
bunun ne kadarına itaat ettiğinizdir! 

Filistliler elde ettikleri bütün yağmayla birlikte AntlaĢma Sandığı‟nı 
da coĢkuyla kendi topraklarına götürdüler. Sandığı, tanrılarından 
biri olan Dagon‟un tapınağına koyup kapıları kapattılar. 
 

 

 
TG 

Temel gerçek kartını gösterin. 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulamanın yazılı olduğu kartı 
gösterin: “Siz de kutsal 
olmalısınız.”
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 TG 

Temel gerçek kartını gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 TG 

Temel gerçek kartını gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çocukların mavi renkli bir kumaşa 
dokunmaları anlatılanları 
hatırlamalarına yardım edecektir.  
 
 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Ertesi sabah tapınağın kapılarını açtıklarında, ne gördüklerini 
biliyor musunuz? Dagon, sandığın önünde yüzüstü yere devrilmiĢti. 
Dagon putunu tekrar diktiler. Ertesi sabah içeri girdiklerinde Dagon 
yine yerdeydi. Bu sefer kafası ve elleri kopmuĢtu! Sadece bedeni 
sağlam kalmıĢtı. Bunun üzerine görevliler sandığı baĢka bir yere 
taĢıdılar. Fakat sandık nereye giderse, Tanrı oraya hastalıklar ve 
ölüm gönderdi. Tanrı bu insanlara ne öğretmeye çalıĢıyordu acaba? 
Kendisinin tanrılar arasında baĢka bir tanrı olmadığını, tek gerçek 
Tanrı olduğunu. Her Ģeyi yaratan O‟dur. Pak ve kutsaldır. Dagon 
gibi olan diğer “tanrılar” güçsüz putlardır. Bir tahta ya da kaya 
parçasından ibarettirler. Kafaları olmasına rağmen göremez, 
iĢitemez ve düĢünemezler. Elleri olsa bile hiçbir Ģey yapamazlar. Ve 
zavallı Dagon‟un, ne kafası ne de elleri kalmıĢtı! 
En sonunda Filistliler sandığı Ġsrail‟e geri göndermeye karar 
verdiler. Temiz ve yeni bir kağnı buldular ve sandığı üzerine 
yerleĢtirip iki ineği çekmesi için bağladılar. Böylece kağnı Ġsrail 
topraklarına doğru yola çıktı. Sınıra geldiğinde, o civarda yaĢayan 
Ġsrail halkı sandığı sevinçle kabullendiler. Fakat Tanrı‟nın 
söylediklerini unutan birkaç adam sandığın içine baktı. Hepsi öldü! 
ĠĢte böylesi ciddi bir olayla, Tanrı kendi halkına, kutsal olduğunu, 
Sözüne itaat etmeleri ve huzurunda saygılı olmaları gerektiğini 
hatırlattı. Sandığın içine bakan adamlar öldüğü için Ġsrailliler 
sandığı daha fazla ileri taĢımak istemediler ve neredeyse yüz yıl 
boyunca –Davut‟un YeruĢalim‟de kral olduğu günlere dek– oradaki 
bir adamın evinde kaldı. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Davut Rab‟bi onurlandırmak ve O‟na saygı göstermek istedi. San-
dığın nerede olduğunu biliyordu ve onu baĢkenti YeruĢalim‟e ge-
tirmek istedi. Böylece sandığı getirmek üzere büyük planlar yaptı. 
Sandığın bulunduğu yere doğru 30,000 adamıyla birlikte yola çıktı. 
Sandığın taĢınması için öküzlerin çektiği özel bir yeni kağnı yapıldı.   
Davut’u (D-112), adamları (D-115), kağnıyı ve sandığı (D-113) ve Uzza’yı 
(D-114) yerleştirin.  

Davut ve 30,000 adamı sandığın önünde ilerliyordu. Bunların yanı 
sıra Tanrı için ilahiler çalan kocaman bir orkestra da onlarla 
birlikteydi. Uzun yıllardan sonra sandığın YeruĢalim‟e doğru 
yaklaĢıyor olması, herkes için bir sevinç kaynağıydı. 
Fakat Davut çok ciddi bir hata yapmıĢtı. Sandığın taĢınmasıyla ilgili 
olarak Tanrı‟nın verdiği talimatlara uymadı. Tanrı çok uzun yıllar 
önce, sandığın bir yerden baĢka bir yere taĢınması halinde, sandığın 
mavi bir kumaĢla örtülmesi gerektiğini, sandığın yan taraflarındaki 
deliklerden geçirilen değneklerle, kâhin adı verilen görevlilerin 
omuzları üzerinde taĢınması gerektiğini buyurmuĢtu. Sandığa 
bakma görevi özel olarak kâhinlere verilmiĢti. Fakat Tanrı onların 
bile sandığa dokunmasına izin vermemiĢti. 
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Davut Tanrı‟nın dediğine itaat etmedi. Belki unuttu, belki de önemli 
olmadığını düĢündü. Sandığı öküzlerin çektiği bir kağnıya yerleĢtirdi. 
Bu büyük kalabalık ilerlerken, yerdeki bir taĢa takılan kağnı 
sallandı ve sandık kaymaya baĢladı. Sandığın yakınında yürümekte 
olan Uzza adlı adam, sandığın yere düĢmesini önlemek amacıyla 
elini uzattı, ama Tanrı‟nın sandığını tutar tutmaz öldü. Kutsal Kitap 
Tanrı‟nın Uzza‟ya öfkelendiğini ve onu orada yere çaldığını söyler. 
Uzza’yı (D-114) ölü Uzza’yla (D-116) değiştirin. 

Uzza niçin öldü? Aynı soruyu Davut da sordu. Tanrı sandığa 
kesinlikle dokunulmaması gerektiğini söylediği halde sandığa 
dokunduğu için öldü. Halkına kutsal olduğunu ve kendisini hafife 
alamayacaklarını; huzurunda günaha yer olmadığını öğretmek 
durumundaydı. Ve Tanrı, sizin ve benim de kendisinin kutsal 
olduğunu öğrenmemiz için, bu hikayeyi Kutsal Kitap‟a dahil etti. 
Eğer yaĢamınızda bir sürü günah varsa Tanrı‟nın olduğu yerde 
bulunamazsınız. Günahkâr bir yaĢamınız mı var? Yalan söyleyip 
söz dinlememezlik yapıyor musunuz? Hırsızlık yoluyla ya da 
kandırarak Tanrı‟nın yasasını çiğniyor musunuz? Günahlarınız 
kutsal Tanrı‟nın huzurunda çok ciddidir ve sizi O‟ndan uzak tutar. 

Fakat günah iĢlemiĢ olmanıza ve kutsal olduğu için Tanrı‟nın gü-
nahtan nefret etmesine rağmen, O‟nun size olan sevgisi çok bü-
yüktür. Günahınıza karĢılık cezalandırılması için Rab Ġsa‟yı gönder-
di. O çarmıhta sizin yerinize öldü. Bugün, günahınızı itiraf edip, sizi 
bağıĢlamasını ve kendi çocuğu yapmasını isteyerek O‟na dönecek 
misiniz? Sizi bugün kurtaracaktır, çünkü Tanrı “Rab‟bin adını 
çağıran herkes kurtulacaktır” (Romalılar 10:13) diye vaat eder. 
Uzza’yı (D-116) çıkarın.  

Davut korkmuĢtu ve sandığı YeruĢalim‟e götürmekten vazgeçti. 
Tanrı‟nın Sandığı Oved-Edom adlı bir adamın evinde bırakıldı. San-
dık oradayken, Tanrı bu adamın evini ve ailesini bereketledi. Ara-
dan üç ay geçtikten sonra, Davut AntlaĢma Sandığı‟nı YeruĢalim‟e 
getirmeyi tekrar denemek istedi. Bu kez doğru yöntemi kullandı. 
Kağnı ve sandığı (D-113) omuzlarda taşınan sandıkla (D-111) değiştirin.  

Sandığın taĢınmasıyla ilgili olarak Tanrı‟nın verdiği talimatlara uy-
du. Sandık, yine büyük bir kalabalık, müzik ve coĢkuyla dans eden-
ler eĢliğinde YeruĢalim‟e doğru giden tepede ilerliyordu. Davut‟un 
özel olarak hazırlattığı bir çadıra yerleĢtirildi. O gün Rab‟be birçok 
kurban kesildi; halk O‟na tapındı ve Ģükranlar sundu. 

AntlaĢma Sandığı‟nın geri getirilmesi uzun zaman aldı ve yolculuk 
sırasında Tanrı‟nın sözüne itaatsizliklerinden dolayı birkaç kiĢi 
öldü. Acaba halk artık Tanrı‟nın son derece kutsal ve pak olduğunu 
öğrenmiĢ miydi? 

Rab‟bi seven çocuklar, Tanrı‟nın kutsal olduğunu ve sizin de kutsal 
olmanızı istediğini biliyor musunuz? Kutsal Ruhu aracılığıyla sizin 
içinizde yaĢar. O, pak ve kutsal bir yaĢam sürmenize yardım 
edebilir.  

 
  
 
 
 

 

 
TG- 

Temel gerçek kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 

 
 
 

 
 
 
 

TG+ 
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TG- 
 
 
 

Tekrar oyunu 

Otur / kalk 
Çocukları iki gruba ayırın. Her iki 
grup ta birlikte otursun.  
Gruplara sırayla soru sorun. 
Çocuklardan birisi doğru yanıt 
verdiğinde gruptan bir kişi ayağa 
kalksın. Yanlış yanıt verildiğinde 
çocuklardan biri otursun.  
Gruptaki herkes ayağa 
kalktığında, doğru yanıt verilirse 
karşı takımdan birisinin oturmasını 
isteyebilir. Benzer şekilde, 
takımdaki herkes ayaktayken 
yanlış yanıt verilirse, karşı 
takımdan birisi ayağa kalkar.  
Tüm sorular yanıtlandığında en 
çok ayakta oyuncusu olan grup 
kazanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fakat henüz kurtuluĢa kavuĢmadıysanız, bugün günahınızdan dönün 
ve Tanrı‟dan af dileyin. Eğer bunu yapmazsanız, günahınız sizi 
Ģimdi ve sonsuza dek Tanrı‟dan uzak tutacaktır. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. Ġsrail askerleri bir gün ordugahtayken niçin sevinçle 
haykırdılar? (AntlaĢma Sandığı getirildiği için.) 

2. Sandığın içinde olan Ģeylerden birini söyleyin. (Tanrı‟nın 
buyruklarının üzerinde yazılı olduğu taĢ levhalar.) 

3. Sandık ordugaha getirildiği için Ġsrailliler Ģimdi ne olmasını 
bekliyordu? (Filistliler‟e karĢı kaybetmekte oldukları savaĢtan 
zaferle çıkacaklarını bekliyorlardı.) 

4. Tanrı niçin bir kez daha yenilmelerine izin verdi? (Çünkü 
Tanrı‟ya karĢı itaatsizdiler. Tanrı‟nın yasası sandığın içindeydi, 
ama yüreklerinde ve yaĢamlarında değildi.) 

5. Filistliler sandığı nereye koydular? (Tanrılarından biri olan 
Dagon‟un tapınağına.)  

6. Dagon‟a ne oldu? (Sandığın önünde yere devrildi. Aynı Ģey 
ikinci kez olduğunda kafası ve elleri kırıldı.) 

7. Tanrı Filistliler‟e ne öğretiyordu? (Diğer tanrılar gibi 
olmadığını, her Ģeyi yaratan tek gerçek Tanrı olduğunu.)  

8. Filistliler sandığı Ġsrail‟e geri gönderdiğinde, küçük bir 
kasabada neredeyse 100 yıl kaldı. Sandık niçin oradaydı? (Bazı 
kiĢiler sandığın içine bakınca öldüler ve bu olaydan dolayı halk 
korku içindeydi.)  

9. Tanrı sandığın nasıl taĢınması gerektiğini söylemiĢti? (Mavi bir 
kumaĢla örtülmeli, sandığın yan tarafındaki halkalardan geçi-
rilen değneklerle, kâhinlerin omuzları üzerinde taĢınmalıydı.) 

10. Davut‟un yaptığı hata neydi ve bu hata neye mal oldu? (Sandığı 
kağnı üzerinde taĢımaya karar verdi. Sandığı dokunan Uzza 
hemen orada öldü.) 

11. Tahtaya astığım ve sık sık tekrar ettiğimiz cümle neydi? (Tanrı 
kutsaldır.) 

12. Eğer Tanrı kutsalsa, bizden ne ister? (KurtulmamıĢ olanlardan, 
bizi Tanrı‟dan uzak tutan günaha sırtımızı dönmemizi; 
kurtulmuĢ olanlardan, O‟nun gibi kutsal olmamızı ister.) 
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Devam eden etkinlik 

Bir skeç 

Sahne 1 Çocuklardan bazıları, bu dersin baĢında Nazım ve De-
rin‟in, kilisede ya da Pazar okulunda dikkatlerini Tan-
rı‟ya vermeyen ve saygısızca davranan çocuklarla kar-
ĢılaĢmasını canlandırsın. 

Sahne 2 Kilise çıkıĢı, diğer çocuklara Tanrı kutsal olduğu için 
kilisedeki davranıĢlarının doğru olmadığını, onları 
kırmadan ve nazik bir Ģekilde anlatsınlar. Uzza‟nın 
hikayesini anlatmak isteyebilirler. 
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Ders 3b 
Davut ve Bat-Şeva 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

2.Samuel 11:1-27  
2. Samuel 12:1-24 
 
Temel gerçek 

Zina etmeyeceksin 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ ve kurtulmuĢ olanlar: 
Tanrı pak bir yaĢam sürmenizi ister. 
Sizi Tanrı‟dan uzaklaĢtıran saf olmayan 
Ģeylerden uzaklaĢın. 

 
Ezberlenecek ayet 

Bu ekstra ders için Mezmur 23‟ü bırakın ve ço-
cuklara 1.Timoteos 5:22b‟yi ezberletin.  
 

“... baĢkalarının günahına ortak olma, kendini 
temiz tut.” 
 
Görsel gereçler 

 Resimli Kartlar: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ve 
3-6 
Ya da 

 ġekil D-117, D-118, D-119, D-120 ve 
D-121 

 Ġsteğe bağlı arka zeminler: Dam, iç mekan 
ve saray. 

 Ġsteğe bağlı: Ders 7‟de kullanılan Derin‟in 
resmi ve aynı yaĢlarda bir baĢka kızın 
resmi. 

 Ġsteğe bağlı: “Davut, Tanrı‟yı Yürekten 
Ġzleyen Adam” dersini iĢlediyseniz, D-28-
a-b-c-d‟yi kullanmak isteyebilirsiniz. 

 Sözcük Ģeritleri: “Zina etmeyeceksin” 
(temel gerçek) ve “Tanrı pak bir yaĢam 
sürmenizi ister” (kurtulmuĢ çocuğa 
yönelik uygulama) 

 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Cemile, sorun ne?” TG 

Olayların Gelişimi 
1. Davut YeruĢalim‟de kalır. 

2. Bat-ġeva‟yla zina iĢler. TG+ 

3. Uriya‟nın ölümünü planlar. 

4. Bat-ġeva Davut‟un eĢi olur. TG-  

5. Bebek dünyaya gelir. 

6. Natan Davut‟u azarlar. 

Doruk Noktası 

Davut tövbe eder ve Tanrı onu bağıĢlar. TG+ 

Sonuç  

Davut‟un dualarına rağmen bebek ölür. TG 
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Bu nesne dersini, Mesih’e gelme 
çağrısını yaparken ya da 
programın başka bir kısmında 
kullanabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Müjde sunumu 

Cennete bilet 

Örnek biletin fotokopisini çekin ve kesin. Çocukların görebilmesi için 
yukarı kaldırın.  

Eğer film seyretmek için sinemaya, lunaparka ya da bir konsere  
gidecek olsam, neye ihtiyaç duyarım? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, biletim olması gerekir. Biletsiz içeri giremem. Cennette buna 
benzer. Cennete girebilmem için de bir “bilete” ihtiyacım vardır 
ama bu biletten daha farklıdır. Kutsal Kitap‟taki Ģu ayete kulak 
verin; bakalım cennete girebilmek için neye ihtiyacınız olduğunu 
bulabilecek misiniz?  

Yuhanna 3:36’yı Kutsal Kitabınızdan okuyun. Çocukların yanıtlarını 
dinleyin.  

Bu ayet Oğul‟a, yani Ġsa‟ya ihtiyacınız olduğunu söyler! 
Günahlarınızın bağıĢlanmasının tek yolu Ġsa‟ya iman etmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                         Tek kiĢiliktir 

32
01
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Ders 

Giriş için, bir önceki derste kullanılan Derin’in ve aynı yaşlardaki bir başka 
kızın resmini kullanabilirsiniz. 

Derin, “Cemile sorun ne?” diye sordu. Okuldaki en iyi arkadaĢı 
olan Cemile çok üzgün görünüyordu ve teneffüste sırasında oturup 
sessiz sessiz ağladı. Öğlende hiçbir Ģey yemedi ve çok periĢan bir 
hali vardı.  

Derin ona hassasiyetle yaklaĢıp teselli ettikçe, Cemile sonunda 
yüreğini ona açtı. 

“Ailemizde çok kötü bir Ģey oldu” dedi. “Babam bir baĢka kadınla 
yaĢamak üzere annemi ve beni terk etti. O kadar yalnız ve 
mutsuzuz ki.” 

Çocuklar, bir babanın, baĢka bir kadın uğruna evini terk ettiği ve ka-
rısı yerine baĢka bir kadını sevmeyi tercih ettiği bir sürü aile vardır. 
Ya da bazen anne bir baĢka adam uğruna evini terk eder. Bunu 
yapan kiĢiler ailelerine karĢı büyük bir hata yapmaktadır; hatta 
daha da kötüsü Tanrı‟ya karĢı hata yaparlar. Tanrı Kutsal Kitap‟ta 
açıkça Ģöyle der: “Zina etmeyeceksin” (Mısır‟dan ÇıkıĢ 20:14, 
Yasa‟nın Tekrarı 5:18). Bunun anlamı, bir adam karısına sadık 
kalmalıdır. Bir baĢka kadına aĢık olmamalı ve onunla birlikte 
yaĢamamalıdır. Ya da bir kadın asla, kocasından baĢka bir erkekle 
beraber olmamalıdır. 

Tanrı evliliği, erkeğin sevmesi ve koruyup kayırması için bir 
kadınla beraber olması amacıyla yarattı. Kadın da aynı Ģekilde tek 
bir erkeği sevmeli ve onunla yaĢamalıdır; hayatında baĢka hiçbir 
erkek olmamalıdır. Tanrı, Sözü bize bunu öğretir. Maalesef Davut 
bile, zina iĢleyerek Tanrı‟yı çok üzdü. 
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dam sahnesi 

Her Ģey güzel bir bahar günü baĢladı. Kral Davut‟un adamları yine 
bir savaĢa gitmiĢti. Fakat Davut YeruĢalim‟deki sarayında kaldı.  
Davut’u (D-117) yerleştirin.  

Bir akĢamüstü sarayındaki düz dam üzerinde yürüyordu. Etrafa göz 
gezdirirken, çok güzel bir kadının yıkanmakta olduğunu gördü.  

Hizmetkârlarından birine, “Bu kadın kimdir?” diye sordu. 

“Uriya‟nın karısı Bat-ġeva” yanıtını aldı. 
Davut’u (D-117) çıkarın. 

 

 

 

 

 

Lütfen dikkat:  
Bu ders açık ve net bir dille zina 
ve cinsel saflıkla ilgili konular 
hakkında öğretiş vermektedir. 
Grubunuzdaki çocukların 
yaşına ve anlayışına bağlı 
olarak uygulamalarda ne gibi 
örnekler kullanmanız 
gerektiğine kendiniz karar 
vermelisiniz. Cinsel saflık 
konusu, günümüz çocuklarına 
öğretilmesi gereken önemli bir 
konudur. Neleri ne ölçüde 
söylemeniz gerektiğiyle ilgili 
olarak Tanrı’dan size bilgelik 
vermesini isteyin.  

 

TG 

Temel gerçek kartını gösterin: 
“Zina etmeyeceksin.” 

Kutsal Kitabınızdan Mısır’dan 
Çıkış 20:14 ya da Yasa’nın 
Tekrarı 5:18’i sesli olarak 
okuyun. 

 

 

 
Resimli Kart 3-1 

 

 

 

Resimli Kart 3-2
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TG+ 

 

 

 

 

 

 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: “Tanrı 
pak bir yaşam sürmenizi ister.” 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Resimli Kart 3-3 
Çocuklardan biri Kral Davut’u 
canlandırıp Uriya’ya “Şimdi 
karının yanına git” desin.  

 

Sahne 2  
İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan. Davut’u (D-117) ve Bat-Şeva’yı (D-118) 
yerleştirin. 

Davut evli bir adamdı ve Bat-ġeva‟nın da evli olduğunu biliyordu. 
Fakat buna rağmen hizmetkârlarını gönderip birlikte olabilmek için 
Bat-ġeva‟yı sarayına getirtti. 

Davut‟un günahı bakmasıyla baĢladı, sonra aklı kötü düĢüncelerle 
doldu ve en sonunda zina iĢledi. Sevgili çocuklar, neye baktığınıza 
çok dikkat edin. Her Ģey sık sık böyle baĢlar – kiraladığınız 
videolar, VCD‟ler, seyrettiğiniz televizyon programları ve evinize 
giren dergilerle. Bazen bunlar bir sürü iğrenç hikaye ve resimlerle 
doludur. Eğer bir Hıristiyan‟sanız ve televizyonda ya da videoda 
hoĢ olmayan bir Ģey oynamaya baĢladığında (örneğin, birlikte 
yatan bir çift gördüğünüzde) odayı terk edin ya da tek baĢınaysanız 
televizyonu kapatın. Cinsellikle ilgili yapılan Ģakaları dinlemeyin. 
Bu konuĢmaları yapan kiĢiden uzaklaĢın ya da bu türden Ģakalar 
yapmamasını isteyin. Kendiniz de bu tür Ģakalar yapmayın, fıkralar 
anlatmayın. Tanrı zihninizde ve davranıĢlarınızda temiz olmanızı 
ister. Rab Ġsa, zihnimizde kötü düĢünceler dolaĢtırmanın, kötü 
Ģeyler yapmak gibi olduğunu söyler (Matta 5:28). Çevrenizdeki 
diğer kiĢiler yapıyor bile olsa, saf kalabilmeniz, kötü Ģeylere 
bakmamanız ya da pak olmayan bir Ģeyler yapmamanız için sizi 
kötü Ģeyler yapmaya kıĢkırtacak türden Ģeylerle karĢılaĢtığınızda 
göksel Babanız size güç verecektir. O‟ndan yardım isteğinizi geri 
çevirmeyeceğini vaat eder. Kutsal Kitap, “Doğrular yakarır, RAB 
duyar; bütün sıkıntılarından kurtarır onları” (Mezmur 34:17) der. 

Bat-ġeva o gece tekrar evine döndü. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Fakat bir gün krala mesaj göndererek, “Kral Davut, bir bebeğim 
olacak. Bu bebeğin babası kocam Uriya değil, sensin” haberini ver-
di. 

ĠĢler iyice karıĢmaya baĢlıyordu, değil mi? 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi 

Uriya bir askerdi ve Davut‟un en iyi komutanı olan Yoav‟ın yetkisi 
altındaydı. Böylece Davut Yoav‟a haber göndererek, kendisine 
savaĢla ilgili bilgi vermesi için Uriya‟ya birkaç günlük izin 
vermesini istedi.  
Davut’u (D-117) ve Uriya’yı (D-119)  yerleştirin. 

Uriya kralın huzuruna çıkıp savaĢın gidiĢatıyla ilgili bilgi verdi.  

Bundan sonra Davut, “ġimdi karının yanına git” dedi. “Yemek için 
size bir Ģeyler gönderirim.” Fakat Uriya evine gitmedi. Sarayın 
kapısındaki diğer hizmetkârlarla uyudu. 
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Ertesi gün kral Uriya‟ya, “Niçin evine gitmedin?” diye sordu. Uri-
ya, “Açık havada gecelemekte olan diğer askerleri ve hatta komutan 
Yoav‟ı düĢündüm. Hiç kimsenin bunu yapma ayrıcalığı yokken, ben 
nasıl olur da eve gidip rahat yatağımda uyuyabilirdim ki?” dedi. 

Davut tekrar Uriya‟yı sarayda kalmaya davet etti. Onu güzelce 
doyurdu ve bol bol Ģarap ikram etti. Ardından evine gidip karısıyla 
kalmasını istedi. 

Sınıfınızdaki çocuklar çok küçük ve bundan sonraki paragrafta anlatılanlar 
“büyük işiyse”, bu kısmı atlayın. 

Görüyorsunuz Davut, Bat-ġeva‟nın bebeğinin, Uriya‟nın eve 
gelmesi ve geceyi onunla birlikte geçirmesinden kaynaklandığı 
izlenimini verdirmeye çalıĢıyordu. Fakat o gece de Uriya yine saray 
kapısında uyuyakaldı ve Bat-ġeva‟yla yatmak üzere evine gitmedi. 

Davut, bebek dünyaya geldiğinde Uriya‟nın bebeğin babası 
olmadığını herkesin anlayacağını biliyordu. Çünkü aylarca evine 
gelmemiĢti. Bunun üzerine bir baĢka kötü adım attı. Uriya‟nın 
öldürülmesini sağlayacaktı. Yoav‟a yazdığı mektupta, “DüĢmana 
karĢı saldırıya geçtiğinizde, Uriya‟yı ön saflara koymanı ve düĢman 
saldırınca diğer tüm askerleri geri çekip Uriya‟yı tek baĢına 
bırakmanı istiyorum” diye yazdı.  
Uriya’yı (D-119) çıkarın. 

Zavallı Uriya kralın mühürlenmiĢ mektubunu kendi elleriyle Yoav‟a 
teslim etti. Eminim kendi ölümünün nasıl olacağına dair talimatlar 
içeren bir mektup taĢıdığından haberdar değildi! 

Yoav mektubu alınca, Davut‟un dediklerini yerine getirdi ve Uriya 
ön saflardaki tehlikeli yerde tek baĢına savaĢırken düĢman 
okçularının hedefi oldu. ĠĢin aslı Davut‟un onu öldürdüğüdür, değil 
mi? Uriya‟nın ölümünü garanti altına alan oydu sonuçta.  
Davut’u (D-117) çıkarın. 

Sahne 4  
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi 

Bat-ġeva kocasının öldüğünü iĢitince, onun için yas tuttu. Daha 
sonra Davut onu saraya davet etti ve Bat-ġeva Davut‟un eĢi oldu. 
Davut (D-117) ve Bat-Şeva’yı (D-118) yerleştirin. 

Davut‟un Bat-ġeva‟yla evlenebilmek için Uriya‟yı öldürttüğünü ve 
diğer olup bitenleri bilen sadece birkaç kiĢi vardı. Fakat Tanrı her 
Ģeyi biliyordu ve Kutsal Kitap‟ta, “Davut‟un bu yaptığı RAB‟bin 
hoĢuna gitmedi” (2.Samuel 11:27) der. 

 
 
 
 

 
 
Çocuk, “Dün gece niçin evine 
gitmedin?” diye sorsun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davut’un mesajını bir kağıt 
üzerine yazıyormuş gibi yapın 
ve rulo haline getirdikten sonra 
bir yardımcıya verin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resimli Kart 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evet, gerçekten de yaptıkları hiç hoĢ değildi. Tanrı‟nın iki yasasını 
çiğnemiĢti: Zina iĢlemiĢ ve adam öldürmüĢtü. Bir günah diğerine 
yöneltir. Siz de bunu fark ettiniz mi? Canınız hiçbir Ģey yapmak 
istemediği için tembellik edip ödevinizi yapmadığınızda, tembelli-
ğinizi örtmek için yalan söylersiniz ve bu böyle uzayıp gider. Bir 
günah diğerine yönlendirir. Ya da bir dergide veya videoda hiç de 
hoĢ olmayan çirkin ve saf olmayan bir Ģeylere baktınız. Gördük-
leriniz iyice zihninize yerleĢti ve sık sık bunları düĢünmeye baĢla-
dınız ve hoĢ olmayan kaba Ģakalar ya da daha sonra utanmanıza 
neden olacak bir Ģeyler yaptınız. Bir bakıĢ, düĢünceye, bir düĢünce 
de harekete yönlendirir. Davut‟un günahı Tanrı‟nın nasıl hoĢuna 
gitmediyse, siz de Tanrı‟yı hoĢnut etmediniz. Belki Davut gibi, 
sadece bir iki kiĢi günahınızı biliyor olabilir. Fakat Tanrı‟nın bunu 
bildiğinden ve yaptığınız Ģeyden hoĢnut olmadığından emin olabi-
lirsiniz. 

Tanrı günahlarınızın hepsini bilir, fakat aynı zamanda sizi çok da 
sever. Hatta Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki, biricik oğlu Rab Ġsa‟yı 
sizin uğrunuza cennetten yeryüzüne gönderdi. Ġsa yeryüzünde 
yaĢadığı otuz yıldan uzun süre boyunca, tek bir yanlıĢ Ģey 
düĢünmedi ya da tek bir kötü söz söylemedi. Günahsızdı, ama sizin 
ve benim uğruma çarmıha gitti. Günahlarımızın karĢılığı olarak hak 
ettiğimiz cezayı üstlendi. Fakat Rab Ġsa Mesih ölü kalmadı. Dirildi 
ve sonsuzlara kadar da diri olacaktır.  

Tanrı‟nın kendi Oğlu size ait cezayı çektiği için, artık Tanrı sizi ba-
ğıĢlayabilir. Tanrı‟ya bugün gelin! Günahlarınızdan dolayı üzgün 
olduğunuzu söyleyin. Sizi bağıĢlamasını ve her zaman yanınızda 
olması için yaĢamınıza gelmesini isteyin! Tanrı içinizde yaĢadığın-
da, etrafınızı kuĢatan kıĢkırtmalarla baĢa çıkabilmeniz için size güç 
verecektir. 

Rab‟bin sizinle nasıl yaĢayabileceği hakkında daha fazla Ģey 
öğrenmek ister misiniz? KıĢkırtmaların üstesinden nasıl geleceğiniz 
hakkında sorunuz mu var? Dersin bitiminde benimle konuĢabilirsi-
niz. Ön sıradaki yerlerden birine oturup beni bekleyin.  

Aradan uzun zaman geçmeden, Davut ve Bat-ġeva‟nın bir oğulları 
dünyaya geldi. Mutlu bir gündü, ama Davut uzun zamandır çok 
ama çok üzgündü. YanlıĢ yaptığını biliyor ve bu da onu çok 
rahatsız ediyordu. ĠĢte o dönemde birkaç mezmur yazdı ve bu 
mezmurlarda günahından dolayı ne kadar mutsuz ve üzgün 
olduğunu dile getirdi. Sanki çok ağır bir yük altında ezilmekteydi. 
Günah her zaman bunu yapar. Vicdanımız yanlıĢ yaptığımızı ve 
Tanrı‟nın davranıĢımızdan hoĢnut olmadığını söyledikçe, içimizi 
büyük bir üzüntü kaplar.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 5  
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi 

Bir gün Davut sarayında bir ziyaretçiyle karĢılaĢtı. Bu ziyaretçi 
peygamber Natan‟dı. 
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Davut’u (D-117) ve Natan’ı (D-121) yerleştirin. 

Bu iki adam iyi arkadaĢlardı ve sık sık sohbet ederlerdi. 

“Davut” diye söze baĢladı Natan. “Sana söylemem gereken önemli 
bir Ģey var. Birbirlerine yakın oturan iki adam varmıĢ. Birisi çok 
zengin, biriyse fakirmiĢ. Zengin adamın bir sürü koyunu ve inekleri 
varmıĢ. Fakir adamınsa küçük bir kuzudan baĢka hiçbir Ģeyi yok-
muĢ.” 
Elinizde “Davut, Tanrı’yı Yürekten İzleyen Adam” dersine ait şekillerden 
koyunlar (D-28-a-b-c-d) varsa, tahtanın yan tarafına yerleştirin. 
“Bu kuzucuğu fakir adamın ailesinin hepsi çok severmiĢ. Onu kendi 
yedikleri yiyeceklerle besler ve çocukları onunla oynarmıĢ. Kuzu-
nun ailenin bir üyesi olduğunu düĢünürlermiĢ.  

Bir gün zengin adamın bir misafiri gelmiĢ. Misafiri için yiyecek bir 
Ģeyler hazırlaması gerektiğini biliyormuĢ. Fakat yemek için gerekli 
olan eti kendi sürüsünden bulmak yerine, fakir adamın evine gidip 
onun kuzusunu alıp kesmiĢ.” 

Davut bunu iĢittiğinde öfkelenerek, “O zengin adam ölümü hak 
etmiĢ” dedi. 

Natan gözlerini Davut‟un gözlerinden ayırmadan, “O adam sensin” 
diye karĢılık verdi. “Bunu Tanrı sana söylüyor” diye ekledi. “Sen o 
zengin adam gibisin, çünkü Tanrı sana birçok güzel Ģeyler verdi. 
Seni Saul‟un elinden kurtardı, seni kral yaptı, üzerinde egemenlik 
sürmen için sana bütün bu toprakları ve daha bir sürü bereket verdi. 
Oysa sen fakir bir adam olan Uriya‟nın sahip olduğu azıcık Ģeye 
gözünü diktin ve o kadar çok değer verdiği karısını elinden aldın. Ve 
Tanrı bu yaptığından dolayı seni cezalandıracak. Sürekli olarak 
savaĢacaksın ve hatta kendi aile fertlerinden bazıları sana karĢı isyan 
edecekler.” 
Davut’u (D-117) yere diz çökmüş olan Davut’la (D-120) değiştirin.  

Davut yanlıĢ yaptığını biliyordu. Tanrı bu konu hakkında zaten 
konuĢmaktaydı ve Ģimdi de peygamber Natan aracılığıyla ona ko-
nuĢuyordu. Üzgün bir Ģekilde, “RAB‟be karĢı günah iĢledim” dedi.  

Natan, “RAB seni bağıĢladı” diye yanıtladı. 

Davut günahını Natan‟a itiraf etmedi. Kendisini bağıĢlayan Natan 
değil, Tanrı‟ydı. 

Davut nihayet doğru Ģeyi yaptı, değil mi? Ġçten bir Ģekilde günahını 
Tanrı‟ya itiraf etti. Ve Rab de, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağıĢlayıp bizi her 
kötülükten arındıracaktır” (1.Yuhanna 1:9) diye vaat eder. 

Artık Davut da, “Ne mutlu .... günahı örtülen insana” (Mezmur 32:1) 
diyebilirdi. Davut Tanrı‟yı sevmesine rağmen günaha düĢtü. 
Gerçekten Tanrı‟nın bir çocuğu olmanıza rağmen, siz de günaha 
düĢtünüz mü? Belki günahınız Davut‟unki kadar kötü bir günah 
değildir, ama ne kadar küçük de olsa günahtır ve Tanrı‟yı hoĢnut 
etmez. Davut gibi siz de günahınızı Rab‟be itiraf edin ve sizi 
aklamasını dileyin.  

 
Resimli Kart 3-5 

Nathan’ın kullandığı örnekle 
birlikte oyuncak bir kuzu 
kullanmanız daha etkili 
olacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Resimli Kart 3-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin.  
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TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Doğru yolu seç 
İki zarftan birinin üzerine “Doğru 
yol”, diğerinin üzerine ise “Yanlış 
yol” yazın. 

“Doğru” zarfın içine pozitif ve 
“yanlış” zarfın içine negatif 
sayıların yazılı olduğu kağıt 
parçaları koyun.  

Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde zarfları iki ayrı elinizde 
tutup arkanıza koyun ve çocuğa 
hangi eli seçtiğini sorun.  

Pozitif sayılar, grubuna sayı 
kazandırırken negatif sayılar 
grubun puanını azaltır.  

Sorular tamamlandığında en çok 
puan toplamış olan takım 
kazanır.  

 

 

Büyüdüğünüz zaman evleneceksiniz. Tanrı eĢinize sadık olmanızı 
ister. YaĢamınızda bu tek özel kiĢiden baĢka hiç kimseyle birlikte 
olmamalısınız. Bununla ilgili olarak kararınızı Ģimdiden verin!  

Televizyonda sık sık, karısından baĢka kadınlarla ya da kocasından 
baĢka erkeklerle birlikte olan insanlara ait programlar izliyor 
olabilirsiniz. Bu kesinlikle yanlıĢ bir davranıĢtır. Kutsal Kitap bunu 
“zina” olarak adlandırır ve bu Tanrı‟yı çok üzer,  mutsuz eder. Bu 
yaĢam tarzı sizin için değildir. 

Natan‟ın söyleyeceği bir Ģey daha vardı. “Davut” dedi, “Tanrı seni 
affetti, ama günahın yüzünden bebek ölecek.” 

Günah beraberinde bir sıkıntı ve dert getirir. Örneğin, uyuĢturucu 
türünden bir Ģeyler kullandıktan sonra, bunu Rab‟be içtenlikle itiraf 
eder ve sizi bağıĢlamasını isterseniz, Rab bunu yapacaktır. Fakat 
büyük ihtimalle vücudunuza giren zehirden dolayı sağlığınız 
bozulacaktır. Ya da baĢka bir örnek vereyim. Birçok kadınla 
iliĢkiye giren bir adam düĢünün. Eğer içtenlikle Rab‟be dönerse, 
Tanrı onu affedecektir. Fakat sürdürdüğü kötü yaĢamdan dolayı 
AIDS adlı korkunç bir hastalığa yakalanabilir. 

Davut dua etti ve oruç tuttu, fakat yedinci gün Tanrı‟nın dediği gibi 
bebek öldü. Davut‟un yaĢamında çok üzücü bir dönemdi bu! Tan-
rı‟yı hoĢnut etmeyen ve sizi O‟ndan ayıran her Ģeye sırtınızı dön-
meyi sakın unutmayın.  
 

Tekrar soruları 

1. Davut‟un bir baĢkasının karısıyla iĢlediği günah neydi? (Zina.) 
2. Bu kadının adı neydi? (Bat-ġeva.) 
3. Kocasının adı neydi? (Uriya.) 
4. Davut, Yoav‟a Uriya‟nın eliyle nasıl bir mesaj gönderdi? 

(Uriya savaĢ saflarının en önüne konup yalnız bırakılacak ve 
düĢman okçularına tam bir hedef olacaktı.) 

5. Davut zina ettiğinde birkaç kiĢiye karĢı suçlu duruma düĢtü. Bu 
kiĢiler kimlerdi? (Tanrı‟ya, Bat-ġeva‟yı günaha düĢürdüğü için 
Bat-ġeva‟ya, onun kocasına, kötü bir örnek olduğu için hizmet-
kârlarına karĢı.) 

6. Davut günah iĢledikten sonra nasıl hissetti? (Çok kötü ve 
üzgün.) 

7. Natan Davut‟a nasıl bir hikaye anlattı? (Zengin bir adamla, 
sadece tek bir kuzusu olan fakir adam hakkında bir hikaye.) 

8. Davut hangi yönlerden bu zengin adama benziyordu? (Tanrı 
onu, korumasıyla, kral yapmasıyla vb. bereketlemiĢti, ama yine 
de Uriya için değerli olan her Ģeyi onun elinden aldı.) 

9. Tanrı nasıl olur da sizin ve benim günahımı bağıĢlayabilir? 
(Rab Ġsa, Davut‟un günahları uğruna öleceği gibi, bizim 
günahlarımıza karĢılık da öldüğü için.) 
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10. Natan Davut‟a, günahından dolayı baĢına kötü bir Ģeyler 
geleceğini söyledi. Bunlar neydi? (Öncelikle bebek ölecekti. 
Ayrıca bütün yaĢamı boyunca savaĢmak durumunda kalacağını 
ve aile fertlerinden bazılarının kendisine karĢı isyan edeceğini de 
söyledi.) 

11. Bebek ne kadar süre yaĢadı? (Natan‟ın Davut‟a konuĢmasından 
sonra yedi gün.) 

12. Tanrı‟nın günahımızı bağıĢlamasından sonra, günahın ne gibi 
sıkıntılara neden olacağıyla ilgili bir örnek verin. (UyuĢturucu 
kullanmak ya da cinsel ahlâksızlık hastalığa neden olabilir.) 

Devam eden etkinlik 

Tartışma: Dinleyin ve itaat edin 
Çocuklardan aĢağıdaki Kutsal Kitap karakterlerinin Tanrı‟ya nasıl 
itaat ettiklerini söylemelerini isteyin: Ġsa (Luka 22:42, Filipililer 2:8), 
Ġbrahim (YaratılıĢ 22:1-18) ve Nuh (YaratılıĢ 6:22). 

Çocuklara, Hıristiyanların bugün Tanrı‟nın kendilerinden ne 
istediğini nasıl öğrenebileceklerini sorun. Gerekiyorsa onların 
fikirlerine Tanrı‟nın, Kutsal Kitap, Kutsal Ruh, arkadaĢlar, anne 
baba ve içinde bulunulan durumlar aracılığıyla konuĢtuğunu ekleyin. 

Zamanınız el verirse, çocuğun karĢılaĢabileceği bir durumu 
Tanrı‟nın ona konuĢmak için nasıl kullanabileceği hakkında bir 
örneği canlandırın.  

Devam eden etkinlik 

Tartışma: Anneciğim, izn verir misin? 
Tanrı‟nın bizden anne babamıza niçin itaat etmemizi istediği 
hakkında tartıĢın (Koloseliler 3:20; Efesliler 6:1-3 ve Süleyman‟ın 
ÖzdeyiĢleri 6:20-22). Ardından “Anneciğim, izin verir misin?” 
oyununun biraz değiĢtirilmiĢ halini oynayın. 

(Çocuklar odanın bir duvarı boyunca öğretmenden ya da “anneden” 
belli bir mesafede sıraya dizilirler. Anne her çocuğa sırayla bir 
talimat verir; örneğin: “Murat, üç bebek adımı at.” Çocuk bunu 
yapmadan önce mutlaka, “Anneciğim, izin verir misin?” diye 
sormalıdır. Anne “Evet” der. Eğer çocuk sormayı unutursa baĢlangıç 
çizgisine geri döner. Çocukların bitiĢ çizgisine (Annenin bulunduğu 
yer) ulaĢabilmesi için herkese eĢit fırsatlar verecek Ģekilde talimatlar 
vermeye özen gösterin. BitiĢ çizgisine ulaĢan ilk çocuk kazanır.) 
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Ders 4 
Davut ve Mefiboşet 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

2.Samuel 4:4 
2. Samuel 9:1-13 
2. Samuel 16:1-4 
2. Samuel 19:15, 24-30 
 
Temel gerçek 

Tanrı günahkârlara karĢı sevecendir. 
 
Uygulama  

 

KurtulmamıĢ olanlar: Ġsa Mesih‟e iman ederseniz, 
Tanrı sizi kendi çocuğu yapacaktır. 

, 

KurtulmuĢ olanlar: Size gösterdiği Ģefkatten dolayı 
Tanrı‟ya Ģükredin.  

 
Ezberlenecek ayet 

“DüĢmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, ba-
Ģıma yağ sürersin, kasem taĢıyor.” Mezmur 23:5 
Ya da,  
“Birbirinize karĢı iyi yürekli, Ģefkatli olun. Tanrı 
sizi Mesih‟te bağıĢladığı gibi, siz de birbirinizi 
bağıĢlayın.” Efesliler 4:32 

Tanrı‟nın düĢmanlarının arasındayken bile halkı 
için bir yol hazırladığını ve ihtiyaçlarını 
karĢıladığını açıklayın. 

Görsel gereçler 

 Resimli kartlar: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ve 
4,6 
Ya da 

 ġekiller: D-122, D-123, D-124, D-125, 
D-126, D-127, D-128, D-129, D-130, D-132 
ve D-133 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan ve 
saray sahnesi 

 Üç parça karton ya da kağıt üzerine “fakir”, 
“sakat” ve “düĢman” yazın ve arkalarını tah-
taya yapıĢacak Ģekilde kaplayın. Ders sıra-
sında yeri geldiğinde bunları tahtaya asın. 

 Üzerinde, “Tanrı günahkârlara karĢı seve-
cendir” (Temel gerçek)    

Dersin ana hatları 

Giriş  
 MefiboĢet hayata talihsizce baĢlamıĢtır. 

Olayların Gelişim 
1. Yonatan‟ın oğlu MefiboĢet sakat bir çocuk-

tur. 

2. Davut kral olunca Yonatan‟ın oğullarını 
bulmaya çabalar. TG- 

3. Fakir, sakat ve düĢman ailesinden olan 
MefiboĢet, Davut‟un huzuruna çıkar.  

Doruk Noktası 
4. Davut MefiboĢet‟i oğlu olarak evlat edinir.                                   

TG-, TG+ 

5. MefiboĢet‟in hizmetkârı olan Ziba, onun 
hakkında yalan söyler. 

6. MefiboĢet Davut‟a sadık kalmaya devam 
eder. TG-, TG+ 
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Çocuğun yaşını söylerken beş 
parmağınızı havaya kaldırın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Resimli Kart 4-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Resimli Kart 4-2 

Ders 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

MefiboĢet hayata talihsizce baĢlamıĢtı! Yonatan‟ın oğullarından 
biriydi. 
Mefiboşet’i dadısıyla kaçarken (D-122) yerleştirin.  

Söylemesi zor bir isim, değil mi? Gelin birlikte söylemeye çalıĢalım: 
Me-fi-bo-Ģet! 

MefiboĢet henüz beĢ yaĢındayken, oyun oynadığı odanın dıĢından 
gelen bir sürü bağırtı ve gürültü duydu. Olup bitenleri tam olarak 
anlayamıyordu, ama çok kötü bir Ģeylerin olduğu belliydi. Filistliler, 
Ġsrail ordusunu yenmiĢ, Saul‟u, Yonatan‟ı ve diğer tüm kardeĢlerini 
de öldürmüĢlerdi. (Size bu hikayeyi birkaç hafta önce anlatmıĢtım, 
hatırlıyor musunuz?)  

Ordularının yenilgiye uğradığını, krallarının ve oğlu Yonatan‟la 
birlikte diğer tüm veliahtların öldürüldüğünü iĢittiklerinde, 
saraydakilerin ne hissettiğini artık siz düĢünün. Herkes korku 
içindeydi.  

“Filistliler birazdan buraya gelip bizi de öldürecek ve saraydaki her 
Ģeyi yağmalayacaklardır mutlaka” diye düĢündüler ve ellerinde 
fırsat varken kaçmaya baĢladılar.  

MefiboĢet‟in dadısı aceleyle onu kucakladı ve canını kurtarmak 
üzere kaçmaya baĢladı. Babasını savaĢta kaybeden bu küçük çocuğa 
acımıĢ olmalıydı. Fakat dadı koĢarken, nasıl olduysa MefiboĢet 
kucağından kayıp yere düĢtü. 
Mefiboşet’in dadısıyla birlikte olduğu şekli (D-122), dadı (D-123) ve çocuğun 
yerde olduğu şekillerle (D-124) değiştirin. 

Çocuk yere biçimsiz bir Ģekilde düĢmüĢtü ve her iki bacağında da 
büyük acı hissediyordu. Ayakta duramıyordu. Herhalde acı içinde 
ağlıyordu.  
D-123 ve D-124’ü D-122’yle değiştirin. 
Dadısı çocuğu tekrar kucağına alıp koĢmaya devam etti. Hiç 
Ģüphem yok ki, dadısının kucağında acı içinde kıvranmaktaydı. 
Fakat durmaları mümkün değildi. Tehlikedeydiler. Belki de kadın 
çocuğun kırılmıĢ kemiklerini hissedebiliyordu, ama güvenli bir yere 
sığınana kadar koĢmaları gerekliydi.  

Sonunda saraydan uzakta güvenli bir yere ulaĢtılar. Aradan haftalar 
ve aylar geçtikçe, MefiboĢet‟in bacaklarındaki acı yavaĢ yavaĢ azal-
mıĢ, fakat sonuçta zavallı çocuk yürüyemez ve diğer çocuklar gibi 
oynayamaz olmuĢtu. YaĢamının geri kalan kısmını sakat olarak ge-
çirecekti.  
Bütün şekilleri çıkarın. Mefiboşet’i yetişkin olarak gösteren şekli (D-133) 
yerleştirin.  

Aradan uzun yıllar geçmiĢ olmasına rağmen MefiboĢet‟e bakan ki-
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Ģiler, onun saraya dönmesinin tehlikeli olduğunu düĢünüyorlardı. 
Davut‟un kral olduğunu bildikleri için MefiboĢet‟in hâlâ yaĢadığını 
iĢitirse onu öldürteceğinden korkuyorlardı. O günlerde yeni kral olan 
birisi, bir önceki kralın bütün oğullarını, babalarının tahtına 
dönemesinler diye kılıçtan geçirirdi.  
Mefiboşet’i (D-113) çıkarın. 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi 

Bu arada Davut tüm Ġsrail‟in kral olmuĢtu. Tanrı onu bu konuma 
getirmiĢ ve onu gerçekten bol bol bereketlemiĢti. 
Davut’u taht üzerinde otururken (D-125 ve D-126) yerleştirin. 

MefiboĢet, Davut‟un kendisine zarar vermek istemediğinden haber-
sizdi. Hatta Davut tamamen aksini yapmak arzusundaydı! Uzun yıl-
lar önce yakın dostu Yonatan‟a verdiği sözü hatırlıyor musunuz? 
Eğer Yonatan ölecek olursa, Davut onun ailesine bakacağına dair 
söz vermiĢti. (Eğer Davut ölecek olsaydı, Yonatan da aynısını yapa-
cağına söz vermiĢti.) Davut Yonatan‟ın ne kadar iyi bir dost 
olduğunu sık sık hatırlar ve verdiği sözü yerine getirmek isterdi.  

Davut Yonatan‟ın hatırına, dostunun ailesinden olan herkesi kabul 
etmeye hazırdı. Kutsal olan Tanrı günahkârlara karĢı nasıl sevecen 
olabilir? Bizim günahlarımıza karĢılık cezalandırılan, Tanrı Oğlu 
Rab Ġsa Mesih‟in hatırına tabii ki. MefiboĢet Davut tarafından kabul 
edilmeyi hak edecek hiçbir Ģey yapmadı. Biz de Tanrı tarafından 
kabul edilmeyi hak edecek hiçbir Ģey yapmadık. Hatta aksine, 
cezayı hak edecek o kadar çok hata yaptık ki. Fakat Tanrı‟nın 
Ģefkati iĢte o kadar büyüktür. Günahkârların kurtulabilmesi için bir 
yol hazırladı. Bizim günahlarımıza karĢılık olarak cezalandırılarak 
çarmıhta ölmesi için kendi biricik Oğlu‟nu verdi. Tanrı, Ġsa Mesih‟e 
iman eden herkesi kabul eder. Tüm günahınızla birlikte, olduğunuz 
gibi gelirseniz, Oğlu sizin yerinize öldüğü için Tanrı sizi kabul 
edecektir.  

Böylece Davut‟un hizmetkârları Saul‟un ailesinden kimsenin hayat-
ta olup olmadığını araĢtırmaya baĢladılar. Sonunda Saul‟un uĢağı 
olan Siva adlı bir adamı Davut‟un huzuruna getirdiler. 
Siva’yı (D-127) yerleştirin. 

Davut ona, “Saul‟un ailesinden sağ kalan kimse yok mu? 
Yonatan‟ın hatırına kendisine iyilik yapayım” dedi. 

Siva bu sözler karĢısında ĢaĢırmıĢ olmalıydı. Kralın, “Saul‟un aile-
sinden sağ kalan var mı? Bana söyle ki onları öldürteyim” demesini 
bekliyordu. Oysa Davut‟un niyeti bu değildi. 

Bunun üzerine Siva, “Evet, bacakları sakat olan bir oğlu var” dedi. 

Davut, “Nerede oturuyor?” diye sordu. 

Siva, kaçtığı günden beri uzaklardaki bir köyde yaĢadığını ve 
YeruĢalim‟e hiç gelmediğini söyledi.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Resimli Kart 4-3 

 
 
 

TG- 

Temel gerçek kartını gösterin: 
“Tanrı günahkârlara karşı 
sevecendir.”  
 
 
 
 
 
 
 

Resimli Kart 4-4 
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TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resimli Kart 4-5 
 

 

Davut, “Git ve onu buraya getir” diye buyurdu. 
Siva’yı (D-127) çıkarın. 

Sahne 3  

MefiboĢet, YeruĢalim‟deki saraya gelmek için uzunca bir yol 
kat etti. Hiç Ģüphesiz saraya girerken korkudan titriyor olmalıydı. 
Belki de, “Kral beni bulduğuna göre, büyük ihtimalle öldürecektir” 
diye düĢünüyordu. 
Mefiboşet’i (D-128) ekleyin. 

Davut‟un bulunduğu kraliyet odasına girer girmez, yere kapandı. 
Acaba niçin bu kadar korkuyordu? 
“Düşman” sözcük şeridini yerleştirin. 

Çünkü düĢman tarafında olan bir ailenin ferdiydi. Davut‟tan nefret 
eden ve onu dağ tepe takip edip öldürmek isteyen kral Saul‟un 
torunuydu. 
“Sakat” sözcük şeridini yerleştirin. 

Sakattı. Yürümesi ya da çalıĢması mümkün değildi. Böylesine iĢe 
yaramaz birisiyle Davut ne yapabilirdi ki? 
“Fakir” sözcük şeridini yerleştirin. 

Fakirdi DüĢman tarafındaki bir aileye ait olduğundan ve çalıĢma 
durumu olmadığından fakirdi. Zengin olmadığı için Davut‟un 
kendisini hoĢ bir Ģekilde karĢılamasını sağlayacak türden 
armağanlar falan getirememiĢti. 

Sevgili çocuklar, MefiboĢet‟in, Tanrı‟nın huzuruna çıkan bizleri 
temsil eden bir örnek olduğunu biliyor musunuz? Bizler düĢman 
tarafından mıyız? Evet, Tanrı‟nın ailesine doğup O‟nun çocuğu 
olana dek, Kutsal Kitap Tanrı‟nın düĢmanı olduğunuzu söyler. O‟nu 
hoĢnut etmezsiniz, buyruklarına uymazsınız, sırtınız Tanrı‟ya 
dönüktür, kendi isteklerinizi yaparsınız ve kendinizi düĢünürsünüz. 
Tanrı‟yı sevmezsiniz. Tanrı‟nın düĢmanı gibi davranırsınız. 

Sakat mısınız? Belki “Ben sakat değilim ki. Yürüyebilir, zıplayıp 
koĢabilirim” diyorsunuz. Hayır, fiziksel olarak (beden olarak) 
sakatsınız demiyorum. Ruhsal anlamda konuĢuyorum. Yeniden 
doğana dek, Tanrı‟nın yollarında yürümez ve isteseniz de yürüye-
mezsiniz. Ġyi olmaya çalıĢsanız bile, tekrar günahın içine düĢersiniz. 
Zayıf olduğunuz için ġeytan size çelme takar durur. Ruhsal olarak 
sakatsınız. 

Ve fakir? Evet, aynı zamanda fakirsiniz de. Paranız ya da eviniz ol-
madığı için fakir değilsiniz. Fakat Tanrı‟nın sizi kurtarmasını 
sağlamak için O‟na verebileceğiniz hiçbir Ģeyiniz yoktur. Kurtulu-
Ģunuzu parayla, kiliseye giderek, iyi davranarak ya da baĢka iyi Ģey-
ler yapmaya çalıĢarak satın alamazsınız. 

MefiboĢet korku içinde yere kapanmıĢken, Davut elini ona uzatıp 
Ģöyle dedi: “MefiboĢet, korkma!” Ne kadar da hoĢ bir söz! Davut 
konuĢmasına, “Deden Saul‟un Ģahsına ait olan bütün toprakları sana 
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geri vereceğim. Ayrıca benimle birlikte sarayda yaĢamanı ve benim 
soframda yemek yemeni istiyorum. Bana bir oğul gibi olmanı 
istiyorum” diyerek devam etti (2.Samuel 9:7).  

ġaĢkınlıktan MefiboĢet‟in ağzı açık kaldı. Böylesi sevecen bir dav-
ranıĢı hiç beklemiyordu. Bunu hak etmediği apaçık ortadaydı.  

Sadece, “Kulun ne ki, benim gibi ölmüĢ bir köpekle 
ilgileniyorsun?” diyebildi. 

Kral olan Tanrı da size aynı türden bir sevecenlikle yaklaĢmak ister. 
O‟nun sevgisini ve merhametini hak etmezsiniz, ama O‟nun ya-
nında, ailesinde bir veliaht olmanızı, affedilmenizi ve kendisiyle 
arkadaĢ olmanızı ister. Bugün alçakgönüllülükle O‟nun huzuruna 
çıkmaz mısınız? Kendinizi kurtaramayacak kadar fakir, Tanrı‟ya 
defalarca karĢı çıktığınız için O‟nun düĢmanı ve çeĢit çeĢit günaha 
düĢerek doğru yolda yürüyemeyecek kadar ruhsal anlamda sakat 
olduğunuzu kabullenin. Eğer Tanrı‟ya olduğunuz gibi gelirseniz, 
sizi mutlaka kabul edecektir. 

Davut, Yonatan‟a olan derin sevgisinden dolayı MefiboĢet‟i kabul 
etti. Tanrı da sizi, Rab Ġsa Mesih‟ten dolayı kabul edecektir. O sizin 
günahlarınız ve Tanrı‟ya karĢı olan isyanınız uğruna çarmıhta öldü. 
Artık Rab Ġsa aracılığıyla Tanrı‟ya gelebilirsiniz, O sizi kabul 
edecektir. Bugün O‟na gelin; sizi bağıĢlayacağını ve kabul 
edeceğini vaat eder. 

Sahne 4  
Tahtta oturmakta olan Davut’u (D-125), ayakta duran Davut’la (D-129) ve 
Mefiboşet’i (D-128) Mefiboşet’le (D-130) değiştirin.  
Davut MefiboĢet‟le konuĢtuktan sonra Davut Siva‟yı (Siva’yı D-127 
ekleyin) çağırttı  ve ona, “Saul ve ailesinin Ģahsına ait olan bütün top-
rakları, Saul‟un torunu MefiboĢet‟e veriyorum. Hepinizi onun için 
çalıĢacaksın. Sen, oğulların ve hizmetkârlarınız. Bütün toprağı 
iĢleyip ürünü getireceksiniz ki, efendinizin tüm gereksinimleri 
karĢılansın. Fakat MefiboĢet her zaman benim soframda yemek 
yiyecektir” dedi. 

MefiboĢet‟in baĢına harika bir Ģey gelmiĢti! Kral Davut onu kabul 
etmiĢ ve yaĢamının geri kalanında gereksinimlerinin karĢılanması 
için her Ģeyi ayarlamıĢtı! Artık toprakları, hizmetkârları ve hayvan-
ları olan zengin bir oğuldu. 
Yükle yüklenmiş eşeği (D-132) yerleştirin. 

Rab Ġsa‟ya Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde günahlarınız bağıĢ-
lanır ve Tanrı tarafından kabul edilirsiniz, ama hepsi bu kadar değil-
dir! Tanrı sizi çocuğu yapar, O‟nun ailesine katılırsınız! (1.Yuhanna 
1:12). Göksel Babanız sonsuza dek size bakacaktır; gereksiniminiz 
olan her Ģeyi karĢılayacaktır. Kendi göksel evine sizi kabul edecek 
ve sonsuza dek orada yaĢamınıza izin verecektir. Her Ģeyin üzerinde 
kral olan Tanrı‟nın çocuğu olmak, dünyasal bir kralın çocuğu 
olmaktan kat kat iyidir.  
 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 
 

 

TG- 

 
 
 
 
 
 
 
Temel gerçek kartını gösterin.  
 
 
 
 

 

 
 

Resimli Kart 4-6 
 
 
 

 

 

TG+ 
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 TG+ 
 
 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 

Tekrar oyunu 

Soy ağacı 
Bir kağıt üzerine iki tane soy ağacı 
(her takım için bir tane) çizin. Her 
ağaç üzerinde birbiri altına 
gelecek şekilde 12 boşluk olsun.  
Soruya doğru yanıt verildiğinde 
Davut’un soyundaki iyi kralların 
adını köklerden başlayıp birer 
birer yukarıya doğru yazın.  
Davut, Süleyman, Asa, Yehoşafat, 
Yoaş, Amazya, Uzza, Yotam, 
Hizkiya, Manase, Yoşiya, İsa. 
Soy ağacında en çok isim olan 
takım kazanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Böylece aradan uzun yıllar geçti. ĠĢin doğrusu yaĢam MefiboĢet için 
her zaman o kadar kolay değildi. Bir keresinde Siva onu aldattı ve 
Davut‟a onun hakkında yalanlar söyledi. Bütün bunlara rağmen Me-
fiboĢet‟in Davut‟a olan sevgisi ve sadakati hiç değiĢmedi. Davut‟u, 
kendisine verdiği topraktan, mal mülkten ya da yiyecekten dolayı 
değil, kendisine gösterdiği sevecenlik ve iyiliklerinden dolayı sevi-
yordu. 

Tanrı‟nın ailesine girdiğinizde orada sonsuza dek kalacaksınız 
demektir. Göksel Babanız‟ı daha iyi tanır ve O‟nu gitgide daha çok 
seversiniz. Size karĢı ne kadar sevecen yaklaĢtığını görür ve O‟na 
sık sık Ģükredersiniz. Eğer Tanrı‟nın ailesinde olduğunuzu biliyor-
sanız, size gösterdiği büyük sevecenlikten dolayı O‟na Ģimdi Ģükre-
din. Eğer Tanrı‟nın ailesinde olmadığınızı biliyorsanız, Tanrı yüre-
ğinize mi konuĢuyor acaba? O‟nun çocuğu olmayı hak etmediğinizi 
bilmenize rağmen, bunu çok arzuluyorsunuz. YanlıĢ olduğunu bildi-
ğiniz Ģeylere sırtınızı döner ve günahınızı üstlenmesi için Ġsa Me-
sih‟e iman ederseniz, O‟nun çocuğu olabilirsiniz. ĠĢte o zaman Tan-
rı‟nın büyük sevecenliğini ve Ģefkatini bilecek ve O‟nun çocuğu 
olacaksınız. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. MefiboĢet yere düĢüp sakatlandığında kaç yaĢındaydı? (BeĢ.) 

2. Dadının, MefiboĢet‟i kaptığı gibi kaçmasına neden olan kötü 
haber neydi? (Filistliler Ġsrailliler‟i yenmiĢ ve Saul‟la Yonatan 
da öldürülmüĢtü.) 

3. MefiboĢet bir yetiĢkin olduğunda bile saraya dönemeyeceğini 
düĢünüyordu. Neden? (Yeni kral olan Davut‟un, kendisini 
öldürteceğinden korkuyordu.) 

4. Davut Yonatan‟a nasıl bir vaatte bulunmuĢtu? (Eğer Yonatan 
ölecek olursa Davut onun ailesine bakacaktı.) 

5. MefiboĢet‟i Davut‟un huzurunda yetersiz kılan ve korku içinde 
bırakan üç Ģey vardı. Bunlar nelerdi? (Bir düĢman ailesine 
mensuptu, sakat ve fakirdi.) 

6. Göksel Kral olan Tanrı‟ya hangi yoldan düĢmanız? (O‟nun 
yasalarına uymayız, O‟nu hoĢnut etmeyiz ve sevmeyiz.) 

7. Hangi açıdan Tanrı‟nın huzurunda fakiriz? (Tanrı‟ya verebile-
ceğimiz ya da kurtuluĢumuzu ve O‟nun tarafından kabullenil-
meyi kazanabilmek için yapabileceğimiz hiçbir Ģey yoktur.) 

8. Hangi açıdan Tanrı‟nın huzurunda sakatız? (Tanrı‟nın yolların-
da istesek bile yürüyemeyiz. Her zaman günaha düĢeriz.) 

9. Eğer Tanrı‟nın huzuruna alçakgönüllülükle çıkarsak, bize nasıl 
davranır? (Bize sevgisini gösterir ve kabul eder.) 

10. Davut‟un MefiboĢet‟e yaptığı üç iyiliği söyleyin. (Ona her gün 
yiyecek, toprak ve hizmetkârlar verdi ve onu oğlu olarak kabul 
etti.)  
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11. Tanrı‟ya Rab Ġsa aracılığıyla geldiğimizde, O‟nun bize verdiği 
üç bereketi söyleyin. (Bizi oğulları olarak kabul eder, bağıĢlar ve 
gereksinimlerimizi karĢılar.) 

12. Bu ders sayesinde Tanrı hakkında öğrendiğimiz temel gerçek 
nedir? (Tanrı günahkârlara karĢı sevecendir.) 

Devam eden etkinlik 

Resimli hikaye 
Sayfa 49‟da verilen hikayenin ana hatlarından her birini, bir kağıdın 
alt kısmına yazın ve kağıtları çocuklara dağıtın. Çocuklardan sözü 
edilen olayı resimlendirmelerini isteyin.  

Kağıtları toplayın, sırasını karıĢtırın ve mandal kullanarak resimleri 
bir ip üzerine asın. Gönüllü çocuklardan gelip resimleri doğru sıraya 
koymalarını isteyin.  
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Ders 5 
Avşalom’un Davut karşı isyanı 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

2.Samuel 14:25-26 
2.Samuel 15:1-37 
2.Samuel 16:15-20 
2.Samuel 17:1-22 
2.Samuel 18:1-33 
2.Samuel 19:15 
 

Temel gerçek 

AvĢalom gibi isyankâr olmayın. 
 
Uygulama  

KurtulmamıĢ olanlar: Ġsyan, acılara ve Tanrı‟dan 
ayrılığa neden olur. 

 

KurtulmuĢ olanlar: Ġtaat ederek kurtulmuĢ 
olduğunuzu gösterirsiniz. 

 
Ezberlenecek ayet 

Bir önceki hafta ezberlenen ayeti –Mezmur 23:5 
ya da Efesliler 4:32– tekrar edin. 
Ya da Ģu ayeti ezberletin:  
“RAB benim ıĢığım, kurtuluĢumdur, kimseden 
korkmam.” Mezmur 27:1 
 
Görsel gereçler 

 Resimli kartlar:5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5-6  
Ya da 

 ġekil D-134, D-135, D-136, D-137, D-138, 
D-139, D-140, D-141, D-142, D-143, D-144,  
D-145, D-146, D-147, D-148 ve D-149 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan, saray 
ve kent sahnesi. 

 Sözcük Ģeritleri: “AvĢalom gibi isyankâr 
olmayın” (temel gerçek) ve “Ġtaat ederek 
kurtulmuĢ olduğunuzu gösterirsiniz” 
(kurtulmuĢ çocuğa yönelik uygulama).  

 
  

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Ġyi bir casus hikayesine ne dersiniz? 
 

Olayların Gelişimi 
1. Davut‟un oğlu AvĢalom herkes tarafından 

çok sevilir. 

2. Herkesin gönlünü çeler. TG+, TG- 

3. Hevron‟a gitmek için izin ister. TG+, TG- 

4. Ahitofel, AvĢalom‟u terk eder. 

5. Davut kaçar. 

6. Davut ağlar. TG- 

7. HuĢay AvĢalom‟a Davut‟un bir casusu ola-
rak gider. 

8. AvĢalom HuĢay‟ın kötü tavsiyesini kabul 
eder. 

9. HuĢay Davut‟a haber gönderir. 

10. Ġki ordu arasında savaĢ baĢlar. 

11. AvĢalom saçlarından bir ağaca asılı kalır. 
 

Doruk Noktası 

12. AvĢalom ölür. TG- 

13. Davut haberi iĢittiğinde yas tutar. 
 

Sonuç 

Davut YeruĢalim‟e kral olarak geri döner. TG 
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Resimli Kart 5-1 
 

 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar sırayla 
Avşalom’muş gibi davranıp “kentin 
kapısına” gelenleri selamlayabilir 
ve Avşalom’un aldatmacasını 
canlandırabilirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG+, TG- 

Temel gerçek kartını gösterin: 
“Avşalom gibi isyankâr olmayın.”  
 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 

 

Ders 

ġöyle güzel bir casus hikayesine ne dersiniz? Bugünkü dersimizde 
bir casustan söz edeceğiz. Dersi dikkatle dinleyin ve iyi birer de-
tektif olarak, hikayemizdeki akıllı casusun kim olduğunu bulmaya 
çalıĢın bakalım. 
 

Sahne 1  
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Davut‟un AvĢalom adlı çok yakıĢıklı bir oğlu vardı. 
Avşalom’u (D-134) yerleştirin. 

Hemen herkes AvĢalom‟un, bütün ülkedeki en yakıĢıklı erkek 
olduğunu düĢünüyordu. AvĢalom da yakıĢıklılığı ve upuzun gür 
saçlarıyla gurur duyuyordu. Hatta saçlarından o kadar gurur duyardı 
ki, her yıl saçları kesildiğinde kesilen saçlarını tartardı! Ġnsanlar onu 
görmeye ve hayranlıklarını göstermeye gelirlerdi. 
Halkı (D-135, D-136 ve D-137) ekleyin.  

Kendisi halkın önünde atlı arabasında ilerlerken, önden giden elli 
adamı da, “Veliaht AvĢalom geliyor” diye bağırırlardı.  

AvĢalom ayrıca herkes tarafından çok sevilirdi. Sabah erkenden kal-
kar ve kentin kapısında dururdu. Burası, halkın sorunlarını tartıĢ-
mak ve bir çözüme bağlamak için toplandıkları yerdi. AvĢalom so-
runu olanları yanına çağırır ve onlarla konuĢurdu.  

O kiĢiyle hemfikir olur ve “Bence sen haklısın. Bu sorunu doğru bir 
çözüme bağlamak için kralın oraya birini göndermemesi hiç de iyi 
değil. Eğer bu toprakların hakimi ben olsam, adaletin yerini 
bulmasını sağlarım” derdi. 

Eğer bir kimse AvĢalom‟un önünde diz çökerse, onu hemen ayağa 
kaldırıp arkadaĢça davranırdı. Kutsal Kitap, bu davranıĢları saye-
sinde halkın gönlünü çeldiğini söyler (1.Samuel 15:6). Aslında 
yapmaya çalıĢtığı Ģey, halkın, babası kral Davut‟a gösterdiği 
saygıdan daha çoğunu  ve itaatten daha fazlasını almaktı.  

AvĢalom iki yüzlüydü – dıĢarıdan çok arkadaĢ canlısıymıĢ gibi 
görünmesine rağmen, içinde gurur ve bencillik, isyan ve hırsla 
doluydu. Herkesin gözünde popüler olmak çok hoĢuna gidiyordu. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Belki siz de birazcık öylesiniz. Popüler olabilmek için okulda bir 
sürü Ģeyler yapıyorsunuz. Öğretmenle dalga geçiyor, onun sözünü 
dinlemiyorsunuz. ArkadaĢlarınız sizin çok zeki olduğunuzu 
düĢünüyor ve siz de bundan hoĢlanıyorsunuz. Kısaca siz okulun 
asilerinden birisiniz. 
Tanrı‟nın Kutsal Kitap‟ta, üzerimizdeki yöneticilere itaat etmemiz 
gerektiğini söylediğini biliyor musunuz? (Romalılar 13:1-2). Bu 
buyruk öğretmenlerimizi de içerir! Bu nedenle, okulda itaatsizlik 
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ettiğinizde ya da öğretmeninize saygısızca davrandığınızda Tanrı‟ya 
karĢı günah iĢlemiĢsiniz demektir. Okulda asi olduğunuz kadar, 
Tanrı‟ya karĢı da asi bir çocuksunuz. Bu çok ciddi bir Ģeydir. Eğer 
Rab Ġsa Mesih‟i seviyorsanız, bunu O‟na, okulda itaatkâr olarak 
gösterebilirsiniz. 
Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi. Avşalom (D-134) ve Davut’u (D-138) 
yerleştirin. 

AvĢalom‟un gerçekten istediği Ģey kral olmaktı ve böylece babasına 
karĢı nasıl bir isyan çıkarabileceğini planlamaya baĢladı.  
Bir gün Davut‟a Ģöyle bir istekte bulundu: “Rab‟be verdiğim bir 
sözü yerine getirmek üzere Hevron‟a gitmeme izin ver lütfen. 
Rab‟be orada hizmet edeceğime dair söz vermiĢtim.” 
Davut hiç tereddüt etmeden Hevron‟a gidip Rab‟be orada tapınma-
sına ve hizmet etmesine izin verdi.  
Bütün şekilleri çıkarın.  
Bu yakıĢıklı delikanlının Rab‟bi izlemek istiyor olmasından 
memnundu. Oysa AvĢalom babasını kandırmıĢtı. Böylece Davut‟un 
yerine kral olabilmek için hazırladığı planına baĢlıyordu. AvĢalom 
babasına karĢı isyan bayrağı açıyor ve onu kandırıyordu. Siz de 
bunu yapıyor musunuz? Babanıza parkta olduğunuzu söylüyor, ama 
oranın yakınından bile geçmiyorsunuz. Annenize elinizdeki 
çikolatayı arkadaĢınızın verdiğini söylüyorsunuz, ama aslında onun 
cüzdanından aĢırdığınız parayla satın aldınız. Eve gelmeniz gereken 
saatte gelmiyor, dağıttığınız oyuncakları toplamıyorsunuz. Bunlar 
çok yanlıĢtır. Tanrı, “Babanızı ve annenizi onurlandırın (sözlerine 
itaat edin)” (Mısır‟dan ÇıkıĢ 20:12, Yasa‟nın Tekrarı 5:16) der. 
Tanrı bu buyruğu Kutsal Kitap boyunca tekrar tekrar dile getirir. 
Evde asilik yaptığınızda, Tanrı‟ya karĢı isyan etmiĢ olursunuz. 
Belki anne babanız Ġsa Mesih‟i izlemiyor olabilir, ama siz O‟nu 
izliyorsunuz. Rab‟be olan sevginizi anne babanıza itaat ederek 
gösterebilirsiniz. 
Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

AvĢalom babasının yanından ayrılır ayrılmaz, isyan planını uygula-
maya koymaya baĢladı. Tüm ülkeye gönderdiği  habercilerle halkı 
krala karĢı kıĢkırttı. 
Avşalom’u (D-134) ve halkı (D-135, 136 ve D-137) yerleştirin. 

“Yeni bir krala ihtiyacımız var. Genç AvĢalom, öylesine popüler, 
yumuĢak ve yakıĢıklı ki, yaĢlanmıĢ olan Davut‟tan çok daha iyi bir 
kral olur bizlere” diyorlardı.  
Birçok kiĢi AvĢalom‟un dediklerine ikna oldu ve kendisini 
izleyenler de bu isyana katıldılar. 
Hatta Davut‟un ihtiyaç duyduğu zamanlarda, ona bilgece tavsiye-
lerde bulunan Ahitofel bile, AvĢalom‟a katılmaya ve isyan ordu-
sunda yer almaya karar verdi.  

 
 
 

 
 

Resimli Kart 5-2 
 
Avşalom’un babasından izin 
alarak Hevron’a giderken 
söylediklerini bir kağıda yazın ve 
büyük bir çocuktan okumasını 
isteyin.  
 
 
 
 
“İsyan” sözcüğüne işaret edin.  
TG+, TG- 

 
 
 
 
 
 
Ayetlerden birini ya da ikisini 
Kutsal Kitabınızdan sesli olarak 
okuyun ya da büyük bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: “İtaat 
ederek kurtulmuş olduğunuzu 
gösterirsiniz” 
 
 
 
 

 
Ahitofel’in ihaneti aile içi 
anlaşmazlıktan kaynaklanmış 
olabilir. 
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Bat-Şeva’nın dedesi ve onun oğlu 
Ellam (yani Bat-Şeva’nın babası) 
Davut’un gözükara 
askerlerindendi. Belki de Uriya’nın 
arkadaşıydılar. Davut’un yaptığı  

Resimli kart 5-3 
kötülüklerin sonucunda, Bat-
Şeva’nın utanca boğulması ve 
Uriya’nın ölmesi belki de Ahitofel’i  
bu isyana katılmaya 
yönlendirmişti.  

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 

 TG- 

 

 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin.  

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 

 

 

 

 

AvĢalom, babasına ve aynı zamanda krala karĢı isyan ediyordu. 
Yasaya karĢı geliyordu. Bir ülkenin yasalarını çiğnemek Tanrı‟ya 
karĢı iĢlenen bir günahtır. Polise saygı göstermeli, itaat etmeli ve 
yasaya karĢı gelen kiĢilerle bir arada olmamalıyız. 
Bütün şekilleri çıkarın.  

Ġsyan açıkça belli olduğunda, nihayet Davut da olup bitenlerin 
haberini aldı. Kendi oğlu olan AvĢalom‟un, Ahitofel gibi daha 
birçok kiĢiyi ikna edip krallarına karĢı ayaklandıklarını öğrenmek 
kim bilir ne büyük bir Ģoktu! Davut o anda yapılabilecek en bilgece 
Ģeyin, YeruĢalim‟den uzaklaĢmak olduğuna karar verdi. Davut‟a 
sadık olan pek çok kiĢi vardı ve girdikleri birçok savaĢta omuz 
omuza çarpıĢtığı askerlere güvenebilirdi. Böylece adamlarına, 
“AvĢalom ordusuyla gelip bize burada saldırmadan ve YeruĢalim‟i 
yerle bir etmeden hemen uzaklaĢalım” dedi. 
Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Davut’u (D-139) ve halkı (D-140, D-141, 
D-142, D-143, D-144, D-145 ve  D-146) yerleştirin.  

Böylece Davut ve beraberindeki birçok kiĢi kentten kaçtılar. Yeru-
Ģalim‟i arkalarında bırakıp ilerlerlerken hepsi çok üzgündü. Kendi 
canınızdan birisi size karĢı ayaklandığı için, evinizi ve kentinizi terk 
etmek zorunda kalmanız çok kötü bir tecrübe olmalıdır! Kidron 
Vadisi‟ni geçip Zeytin Dağı‟na doğru tırmanmaya baĢladıklarında, 
Kutsal Kitap‟tan, “bütün yöre halkının hıçkıra hıçkıra ağladığını” 
(2.Samuel 15:23) okuyoruz. Davut da ilerlerken ağlamaktaydı. 
Çocukları isyan ettiğinde insanlar çok acı duyarlar. Ġyi bir anne 
babanız varsa, isyanınızdan dolayı onlar çok üzüleceklerdir. Evinize 
getireceğiniz üzüntüyü düĢünün. Çocuklar ailelerine, öğretmenleri-
ne, yasaya ve en kötüsü Tanrı‟ya karĢı isyan ettiklerinde Tanrı‟nın 
neler hissedeceğini düĢünün. Tanrı kutsaldır, iyidir ve isyan O‟nu 
gerçekten çok üzer. 
Fakat Tanrı Davut gibi zayıf değildir. O‟na karĢı ayaklandığınızda, 
sizden vazgeçip istediğinizi yapmanıza izin vermez. Tanrı sizi sever 
ve sizin için en iyiyi ister. Sizi çok sevdiği için, günahınıza ve 
isyanınıza karĢı, biricik Oğlu Rab Ġsa Mesih‟i sizin yerinize 
cezalandırdı. Ġsa Mesih çarmıhta sizin günahınız yüzünden öldü. 
Tanrı sizi kendisine dönmeye davet eder. Sizi bağıĢlamak ve kendi 
çocuğu yapmak ister. Ġsyanınızdan dolayı üzgün olduğunuzu O‟na 
bugün söyleyin. O‟na gelin ve sizi bağıĢlayıp kabul etmesini isteyin. 
Bunu yapacaktır, çünkü Ģunu vaat eder: “Bana geleni asla geri 
çevirmem” (Yuhanna 6:37).  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

Davut ve beraberindekiler kentten uzaklaĢırlarken, yalınayak ve 
baĢları örtülüydü. O günlerde üzüntülerini bu Ģekilde dile getirirlerdi.  
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Davut’u (D-147) yerleştirin.  

Davut tepeye ulaĢtığında, danıĢmanlarından biriyle karĢılaĢtı. 
Adamın adı HuĢay‟dı. 
Huşay’ı (D-148)  yerleştirin. 

Giysileri yırtılmıĢ ve baĢı toz toprak içinde yas tutmaktaydı. Da-
vut‟un sadık bir arkadaĢıydı ve onun YeruĢalim‟den ayrılması nede-
niyle duyduğu üzüntüyü bu Ģekilde ifade ediyordu. Davut HuĢay‟a, 
“Benim için YeruĢalim‟e gider misin?” diye sordu, “Git ve AvĢa-
lom‟a, benim yerine kendisine itaat etmeye karar verdiğini söyle. Se-
nin bilge ve tecrübeli birisi olduğunu bildiğinden, senden tavsiye 
isteyecektir. Ona kötü tavsiyelerde bulunabilirsin ve iĢittiklerini 
bana ulaĢtırabilirsin. Ben de böylece hazırlıklı olurum.”  

HuĢay bunu memnuniyetle kabul etti ve hemen YeruĢalim‟e geri 
döndü. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 6 
İsteğe bağlı arka Zemin: Kent sahnesi. 

Size dersin baĢında sözünü ettiğim casusu tahmin eden iyi bir 
detektif var mı aranızda bakalım? Evet, bu casus HuĢay‟dı. 
YeruĢalim‟e vardığında AvĢalom kente girmiĢti bile ve krallığı ele 
geçirmeye hazırdı. 
Avşalom’u (D-134) ve Huşay’ı ( D-142) yerleştirin. 

HuĢay hemen ona doğru ilerledi ve seslendi, “YaĢasın kral! YaĢasın 
kral!” 

AvĢalom bundan büyük bir zevk aldı! HuĢay gibi önemli bir adamın 
kendi safında olduğuna inandı. Ayrıca çok bilgece tavsiyelerde 
bulunan Ahitofel de onunlaydı. 
Ahitofel’i (D-149) yerleştirin. 

AvĢalom, Davut‟u yenmek için planlar yapmaya baĢlamıĢtı. Hemen 
Ahitofel‟e döndü: 

Ahitofel’i (D-149) Avşalom’a (D-134) yaklaştırın,  

“Bana bir fikir ver Ahitofel, Davut‟a karĢı nasıl bir plan 
uygulamalıyım” diye sordu. 

Ahitofel, “Yapmamız gereken Ģey hemen saldırıya geçmemizdir. 
Henüz bir düzen kurmaya zamanı olmamıĢtır ve yaptığı yolculuktan 
dolayı yorgundur. Hemen yanıma 12,000 asker alıp sadece Davut‟u 
öldürmek üzere harekete geçeyim. Halk önderlerinin öldüğünü 
görünce, teslim olup seni kral olarak kabulleneceklerdir. Eğer bu 
öğüdümü dinlersen, savaĢ çok çabuk sona erer” dedi. 

AvĢalom bunun saldırı için çok iyi bir plan olduğunu düĢündü. 
Fakat bir de HuĢay‟ın fikrini almak istedi.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resimli Kart 5-4 
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“HuĢay” dedi, “Ahitofel‟in planı hakkında ne düĢünüyorsun?” 

HuĢay, Ahitofel‟in verdiği öğüdün, Davut‟u yenilgiye uğratacak 
türden iyi bir plan olduğunu biliyordu. Gerçekten endiĢeliydi. 

“Bunun iĢe yarayacağını hiç sanmıyorum” diye yanıtladı çabucak. 
“AvĢalom, sen de çok iyi biliyorsun ki, Davut ve adamları tecrübeli 
ve cesur askerler. ġu anda yavruları çalınan bir diĢi ayı 
gibidirler. Ayrıca Davut‟u öldürmek üzere bulmak da hiç kolay 
olmaz. Bu saldırı planı kolaylıkla baĢarısızlığa uğrayabilir, 
adamlarımız ölebilir ve geri kalanlarsa korkup cesaretlerini 
kaybedebilirler. Benim öğüdüm, kendin için büyük bir ordu 
oluĢturduktan sonra buna kendin komutanlık etmendir. Acele etme. 
Davut‟un peĢine kocaman bir orduyla takılırsan, onu korkutursun ve 
kolayca zafer elde edersin.” 

AvĢalom iki adamın da öğütlerini dinledi. Herhalde HuĢay, AvĢa-
lom‟un kendisinin verdiği kötü öğüdü seçmesini, Davut‟un yaklaĢ-
makta olan savaĢa hazırlanacak zamanı bulabilmesi için, nefesini 
tutarak bekliyordu. 

Tanrı her Ģeyi kontrol etmekteydi ve AvĢalom‟un, casus HuĢay‟ın 
öğüdünü seçmesine neden oldu. HuĢay çok memnundu ve Davut‟a 
haber gönderdi: “Bulunduğun yerde durma. Ordunu büyük bir 
savaĢa hazırlayabilmek için zaman kazanmak üzere yoluna devam 
et.” 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 7 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Davut AvĢalom‟la savaĢmak üzere ordusunu toparladı.  
Davut’u (D-139), orduyu (D-140) ve Yoav’ı (D-146) yerleştirin. 

Eriha Irmağı‟nın ötesindeki ormanlık bölgedeydiler. Yoav‟la birlikte 
iki kiĢiyi daha ordu üzerinde komutan olarak görevlendirdi. Ken-
disiyse askerleriyle birlikte ilerlemek istedi, fakat halk, “Hayır, sen 
bizim 10,000 tanemize bedelsin. Öldürülmemen lazım. Yoksa bu 
hepimiz için bir felaket olur. Ordugahta kalmalısın” dedi. Davut da 
buna uydu. Ordu kamptan ayrılırken her komutana seslenerek, “Be-
nim hatırım için, oğlum AvĢalom‟u koruyun” dedi.  

Kendisine karĢı isyan etmiĢ olmasına rağmen Davut AvĢalom‟u 
hâlâ çok seviyordu. 
Davut’u (D-139) çıkarın. 

AvĢalom‟un ordusu, Davut‟un ordusundaki birliklerle kıyaslandı-
ğında bir hiç gibiydiler. Aynı gün içinde AvĢalom‟un ordusundan 
20,000 asker öldürüldü. 

SavaĢ devam ederken, AvĢalom ormanlık bir bölgede katırını 
sürmekteydi. Katır büyük bir yabanıl fıstık ağacının sık dalları 
altından geçerken, AvĢalom‟un saçları dallara takıldı. Katır yoluna 
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devam edince, AvĢalom havada asılı kaldı.  

Davut‟un adamlarından biri bunu gördü ve Yoav‟a, “AvĢalom‟u bir 
yabanıl fıstık ağacına asılı gördüm” diye bildirdi.  

Yoav haberi verene, “Neden onu öldürmedin?” diye sordu. “Sana 
on parça gümüĢle bir kemer verirdim.” 

Ama adam, “Elime bin parça gümüĢ saysan bile, kralın oğluna elimi 
kaldırmam” diye yanıtladı. “Çünkü kralın „Benim hatırım için, genç 
AvĢalom‟u koruyun‟ dediğini sen de duydun.” 
Yoav daha fazla oyalanmadı. Yanına aldığı on adamla birlikte 
AvĢalom‟un hâlâ asılı olduğu ağaca gitti ve onu orada öldürdü. 
Yoav borusunu çalınca herkes isyanın bastırıldığını anladı. Genç bir 
asinin yaĢamı ne kadar da acı bir Ģekilde son bulmuĢtu! 
Ġsyan sizlerin de baĢını bir sürü derde sokar. Fakat iĢin en kötü 
tarafı, eğer isyanınızda devam ederseniz, Tanrı‟dan sonsuza dek 
ayrı kalma cezasını hak etmiĢ olursunuz. Bu konu hakkında çok 
ciddi düĢünün. Sizin gibi asilerin hak ettiği cezayı, Ġsa Mesih‟in 
üstlendiğini hatırlayın. Tanrı‟ya karĢı isyan eden kiĢileri, Tanrı‟nın 
çocuğu yapabilir O.  
Belki günahınız hakkında uzun uzun düĢünüyor ve Mesih‟e kurtarı-
cınız olarak iman etmek istiyorsunuz. Ama belki de bunu nasıl ya-
pabileceğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Eğer size yardım etmemi 
isterseniz, Rab Ġsa‟ya nasıl iman edebileceğiz hakkında Kutsal Ki-
tap‟ın söylediklerini size gösterebilirim. Tabii ki benim yapabilece-
ğim tek Ģey, bunları size açıklamak olabilir. Eğer yardıma ihtiya-
cınız varsa, ders bitiminde lütfen bana gelin. Bu önemli konular 
hakkında sizinle konuĢmaktan zevk alırım. (Sevgili öğretmen, sizinle 
konuşmak isteyebilecek çocukların sizi bulabileceği bir yer belirleyin.) 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 8 
İsteğe bağlı arka zemin: Kent sahnesi 

Davut kentin iç ve dıĢ kapıları arasında haber bekliyordu. 
Davut’u (D-139) yerleştirin. 

Gözleme kulesindeki nöbetçi, “Buraya doğru tek baĢına koĢmakta 
olan bir adam görüyorum. SavaĢ alanından haber getiriyor olmalı” 
diye bağırdı.  
Kısa bir süre sonra kralın huzuruna çıktı. 
Haberciyi (D-141) yerleştirin. 

KoĢmaktan nefes nefese kalmıĢ bir Ģekilde, “Müjde, Kral Davut 
müjde! Tanrı ayaklananlara karĢı size zafer verdi” dedi. 
“Peki AvĢalom nasıl? Güvenlikte mi?” diye sordu Davut. Sorduğu 
ilk soru oğlu hakkındaydı.  
Haberci bu sorunun yanıtını vermeden önce kısa bir sessizlik 
olmuĢtu herhalde. “DüĢmanlarının ve kötü amaçla sana karĢı 
ayaklananların hepsinin sonu bu gencin sonu gibi olsun” dedi. 

 
Resimli Kart 5-5 

Hikayenin bu kısmını daha da 
etkili kılmak için ses tonunuzu 
değiştirin.  

 
 
 
 
 

 
TG- 

Temel gerçek kartını gösterin. 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 

 
 
 

 
Resimli Kart 5-6 
 
 
 
 TG 
Temel gerçek kartını gösterin.  
 
 
 
 
 
 

Tekrar Oyunu 

Asi olmayın 

Tahta üzerine “asi” 
sözcüğünü asın veya yazın. 

Her doğru yanıt için 
“asi” sözcüğündeki  
bir harfi silin. 
 

Ardından “çocuk”  
sözcüğünü kullanarak,  
her doğru yanıt için bir 
harfi yazın / ekleyin. 
 
 

 

Davut o an AvĢalom‟un öldüğünü anladı. 
Haberciyi (D-141) çıkarın. 

Davut kentin giriĢ kapısının üzerindeki odaya çıkıp ağladı. “Ah 
oğlum AvĢalom! Ah oğlum, oğlum AvĢalom! KeĢke senin yerine 
ben ölseydim, oğlum! Ah oğlum AvĢalom!” (2. Samuel 18:33) 
Davut’u (D-139) yas tutan Davut’la (D-147) değiştirin. 

Kral Davut oğlunu kaybettiği için çok büyük bir acı duyuyordu. Bir 
baba olarak oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaĢıyordu. Belki de, 
AvĢalom‟un Tanrı‟ya karĢı olan isyanı için daha da çok üzülüyordu. 
Davut’u (D-147) çıkarın. 

Kral Davut‟un zaferli ordusu kente, savaĢ kaçakları gibi, utanarak 
girdiler (2.Samuel 19:3). Kralın duyduğu üzüntü nedeniyle 
kazanılan zafere sevinen yoktu. 
Yoav’ı (D-146) yerleştirin. 

Sonunda Yoav Davut‟la konuĢmak durumunda kaldı. Artık AvĢa-
lom‟un ardından ağlamayı bırakması ve kendisini savunmak için 
canla baĢla savaĢan askerlere Ģükranlarını dile getirmesi gerektiğini 
söyledi. Davut bu sözlere kulak verdi ve kentin giriĢ kapısına indi. 
Davut’u (D-139), askerleri (D-140) ve haberciyi (D-141) yerleştirin. 

Kısa bir süre sonra tüm ulus Davut‟a geri döndü ve büyük bir 
sevinçle, Davut bir kez daha kral olarak YeruĢalim‟e girdi. 

Hiç Ģüphesiz ki, Davut AvĢalom‟u her düĢündüğünde onun için  
yüreğinde acı duyuyordu. Tanrı‟nın uyarısını dinleyin, “Bir asi 
olmayın.” Eğer böyle davrandıysanız ve bu yoldan uzaklaĢmak 
istiyorsanız, yüreğinizin derinliğinde bunu Tanrı‟ya söyleyin. Sizi 
bağıĢlamasını ve asilikten kurtarıp kendi çocuğu olarak kabul 
etmesini isteyin. Tanrı‟nın çocuğu olduğunuzda da, O‟na itaat 
ederek Tanrı‟ya ait olduğunuzu gösterirsiniz. 
 

Tekrar Soruları 

1. AvĢalom niçin çok sevilen popüler birisiydi? (Çok yakıĢıklıydı. 
Ġnsanlarla sorunları hakkında konuĢtu. DıĢtan bakıldığında arka-
daĢ canlısı gibi görünmesine rağmen, içinde aldatıcı ve gurur 
doluydu.) 

2. AvĢalom ayaklanmayı baĢlatmak üzere YeruĢalim‟den ayrılmak 
istediğinde, Davut‟u nasıl kandırdı? (Hevron‟a gidip Tanrı‟ya 
orada hizmet edeceğine dair verdiği sözü yerine getirmek 
istediğini söyledi.) 

3. YetiĢkinlerin ya da çocukların kendilerine karĢı isyan ettiği dört 
makamı söyleyin. (Tanrı, öğretmenler, anne babalar, ülkenin 
yasaları, polis ve hükümet.) 

4. Öğretmene karĢı isyan etmekle ilgili bir örnek verin. (Öğret-
menle dalga geçmek, ona itaat etmemek, okul kurallarına uyma-
mak.)
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5. Anne babaya karĢı isyan etmekle ilgili bir örnek verin. (Onlara 
yalan söylemek, bir Ģeyler satın almak için onlardan para aĢır-
mak, çağırdıkları zaman onlara gitmemek, oyuncaklarınızı top-
lamamak vb.) 

6. Ahitofel AvĢalom‟un safına geçtiğinde Davut neden üzüldü? 
(Çünkü o, Davut‟un güvendiği bilge bir danıĢmandı.) 

7. HuĢay‟ın görevi neydi? (Casusluk yapmak, AvĢalom‟u Ahito-
fel‟in öğütlerini dinlememeye ikna etmek ve AvĢalom‟un plan-
ları hakkında Davut‟a haber ulaĢtırmak.) 

8. HuĢay‟ın AvĢalom‟a verdiği kötü öğüt neydi? (AvĢalom‟a ace-
leyle Davut‟a saldırmaması gerektiğini ve büyük bir ordu topar-
ladıktan sonra ona saldırmasını söyledi.) 

9. Davut niçin askerleriyle birlikte savaĢa gitmedi? (Halk onu 
kentte kalması için ikna etti. Ona savaĢta kaybetmeyi göze 
alamayacak kadar önemli olduğunu söylediler.) 

10. AvĢalom‟un isyanı çok üzücü bir Ģekilde son buldu. Nasıl öldü? 
(AvĢalom uzun saçlarından bir ağaca asılıyken, Yoav onu 
öldürdü.)  

11. Tanrı‟ya karĢı isyan etmenin sonucu nedir? (Sonsuza dek 
Tanrı‟dan uzak olmaktır. Bundan kurtuluĢun tek yolu da, 
O‟ndan af dilememiz ve O‟na dönmemizdir.) 

12. Davut, asi oğlunun ölümüne çok üzüldü. Tanrı‟ya karĢı isyan 
halinde olan bir kiĢinin ölmesi durumunda, Tanrı‟nın ne hisset-
tiğini düĢünürsünüz? (Tanrı da tıpkı Davut gibi, o kiĢiyi çok 
sevdiği için kendisini reddetmesine çok üzülür.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duamız, her çocuğun 
Tanrı’ya karşı asi olmayı 
bırakıp Tanrı’nın çocuğu  
olarak değişmesidir.  
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Ders 6 
Süleyman’ın Davut’un yerine kral oluşu 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

1.Tarihler 22:2–23:5 
2.Samuel 7:11b-29 
1.Krallar 1:33-34 
1. Krallar 2:1-4 
1.Tarihler 29:28 
Luka 1:26-33 
Luka 11:31 
Zekeriya 14:9 
Vahiy 11:15  
 
Temel gerçek 

Ġsa Mesih kraldır.  
 
Uygulama  

 

KurtulmamıĢ olanlar: Bir gün O‟nun huzurunda 
Kralınız olarak diz çökeceksiniz. 

 

KurtulmuĢ olanlar: O‟na itaat edin. 
 
Ezberlenecek ayet 

“Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek 
beni, hep RAB‟bin evinde oturacağım.” 
Mezmur 23:6 
Ya da, 
“YaĢam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır 
senin huzurunda, sağ elinden mutluluk eksilmez.” 
Mezmur 16:11 

Ayeti özenle açıklayın.  

Görsel gereçler 

 Resimli kartlar:6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ve 6-6 
Ya da 

 ġekiller: D-150, D-151-a-b, D-152, D-153, 
D-154, D-155, D-156, D-157, D-158, D-159 
ve D-160 

 Arka zemin (isteğe bağlı): DıĢ mekan,  
saray ve sokak sahnesi. 

 Sözcük Ģeritleri: “Ġsa Mesih kraldır” (temel 
gerçek) ve “O‟na itaat edin” (kurtulmuĢ 
çocuğa yönelik uygulama) 

 

 
 
Dersin ana hatları 

Giriş  

 Nazım ve Derin‟in dedesi oldukça fakirdi. 
 

Olayların Gelişim 
1. Davut tapınağın inĢası için malzeme 

hazırlamaya baĢlar. 

2. Süleyman‟a öğüt verir. TG 

3. Tanrı‟nın Davut‟a vaadi. TG 

4. Süleyman kral olarak taç giyer. 

5. Davut‟un ölümü. TG+ 

6.  Tapınak yıkılır ve krallık son bulur. 

7. Meleğin Meryem‟e verdiği haber. 

8. Mesih, Süleyman‟dan daha büyük bir kral-
dır. TG 

 

Doruk Noktası 
Mesih‟in ikinci geliĢi ve gelecekteki egemen-
liği. TG+ 

 

Sonuç 

Herkes O‟nun kral olduğunu bilecek. TG- 
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Resimli Kart 6-1 
Okul öncesi çocuklar tapınak için 
gerekli malzemeleri (büyük 
kutular, oyun küpleri, oyuncak el 
aletleri, çivi ve kütük vs) 
toplamaktan hoşlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Resimli Kart 6-2 

 

Ders 

Nazım ve Derin‟in dedesi küçükken oldukça fakirdi. 14 yaĢına 
geldiğinde okulu bırakmak zorunda kaldı. Okula gitmeyi çok 
istemesine rağmen çalıĢmak zorundaydı. Ġlk oğlu (Nazım ve 
Derin‟in babası) dünyaya geldiğinde, dedeleri oğluna iyi bir eğitim 
sağlama konusunda kararlıydı. Oğlu iyi bir öğrenciydi ve 
üniversiteye gidip doktor oldu. Dedelerinin yapamadığı birçok Ģeyi 
babaları yapabilmiĢti.  

Bir açıdan Davut‟un baĢına gelenler de buna benzerdir. 
Oğullarından biri, kendisinin yapmayı çok arzuladığı bir Ģeyi 
yapacaktı. Kendisinin bunu yapamama sebebi fakir olması değildi. 
Tanrı bunu yapmasına izin vermemiĢti de ondan.  

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

Kral Davut iyice yaĢlanmıĢtı. 
Davut’u (D-150) yerleştirin.  

Tanrı artık onu düĢmanlarının verdiği huzursuzluktan kurtarmıĢtı. 
Bundan böyle savaĢa gitmesine gerek yoktu. Bunlar barıĢ ve esenlik 
günleriydi. Ama Kral Davut yine de meĢguldü. YeruĢalim 
Kenti‟nde büyük bir hareket vardı. 
İnşaat malzemelerini (D-151a ve D-151b) yerleştirin.  

Davut bir grup ustayı çok güzel taĢlar kesmek için görevlendirmiĢti. 
Bir diğer grup demirden binlerce çivi üretiyordu. Tartılamayacak 
kadar çok tunç vardı etrafta. Sayılamayacak kadar sedir ağacı. Neler 
olup bitiyordu acaba? 

Davut olup bitenleri kendisi açıkladı. Bütün bunlar uzun yıllar önce 
Tanrı için inĢa etmek istediği tapınakla ilgiliydi. Davut Rab‟bi çok 
sevdiğinden, O‟nun için çok özel Ģeyler yapmak istedi. Fakat Tanrı, 
“Hayır, henüz değil. Senin oğlun yapacak bunu” dedi. Artık o an 
iyice yaklaĢmıĢtı. 

Davut, “Oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz” dedi. (Bunu 
söylediğinde Süleyman 20 yaĢlarındaydı.) “Rab için inĢa edilecek 
olan tapınak en görkemlisinden olmalı. Ünü ve güzelliği her tarafta 
duyulmalı. ĠĢte onun için hazırlık yapıyorum.” 

Davut çok fazla yaĢamayacağını biliyordu. Tanrı‟nın huzuruna 
çıkacağı anı dört gözle bekliyor olmalıydı. “Rab‟bin evinde sonsuza 
dek.” 

Davut‟un birden fazla oğlu vardı. Tanrı, kendisinden sonra kral 
olacak kiĢinin Süleyman olduğunu söylemiĢti.  

Süleyman’ı yerleştirin. 

“Oğlum” dedi Davut, “Rab Tanrı‟nın Ģanına yakıĢır bir tapınak inĢa 
etmeyi istemiĢtim. Ama Tanrı bana, „Sen çok kan döktün ve savaĢa 
girdin. Bu yüzden benim için bir tapınak inĢa etmene izin vermi-
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yorum. Fakat doğacak oğullarından biri, esenlik adamı olacak. Ona 
düĢmanlarından rahatlık vereceğim. Adı Süleyman olacak. YaĢadığı 
sürece Ġsrail‟de barıĢ ve güvenlik olacak. Benim için bir ev inĢa 
edecek.‟” 

Bir tapınak inĢa etmenin getireceği sorumluluğu düĢünen genç 
Süleyman korktu ve endiĢelendi. Böylesine önemli bir iĢin altından 
nasıl kalkabilirdi? 

Davut, Süleyman‟ın kral olacağı günleri düĢünerek tedbirli hareket 
ediyordu.  

Oğlunu Ģu sözlerle teĢvik etti: “Oğlum, Rab seninle birlikte olsun 
da, refah içinde ol ve O‟nun söylediği gibi tapınağı inĢa et. Rab 
sana anlayıĢ versin ki, Ġsrail‟in kralı olduğunda Tanrın Rab‟bin 
yasasını tutabilesin.” 

Bunu üç sözcükle özetleyebiliriz: Tanrı‟ya itaat et. Süleyman için 
çok iyi bir öğüttü bu. Ayrıca sizin ve benim için de çok iyi bir 
öğüttür. 

“Güçlü ve yürekli ol! Korkma.” Davut, Süleyman‟ın gözlerinde 
korku ve üzüntü gördü. “Üzülme” diye devam etti. Davut, tapınağın 
inĢası için hazırlık yaparken ne kadar sevinçli olduğunu, Süley-
man‟ın bilmesini istiyordu. “Bu muhteĢem tapınak için bir araya 
getirdiklerime bak.” Davut Süleyman‟a, taĢlara, demire ve tunca ek 
olarak, ne kadar çok altın, gümüĢ ve tunç toparladığını da anlattı. 
Bunlar çok büyük miktarlardı. 

Davut Süleyman‟a, “Benim bir araya getirdiklerime sen de eklemek 
isteyeceksin” dedi. “ĠnĢaatta çalıĢacak bir sürü tecrübeli usta var 
burada. TaĢçılar, marangozlar, altın, gümüĢ, tunç ve demir ustaları. 
Kalk ve gerekeni yap. Rab seninle birliktedir!” 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Sarayın içi. Önderleri (D-154), Davut’u (D-150) ve 
tahtı (D-153) yerleştirin. 

Davut Ġsrail‟in önderlerini bir araya getirdi.  

“Tapınağın inĢasında, oğlum Süleyman‟a yardım etmenizi 
istiyorum” dedi. “Rab Tanrınız sizinle birlikte değil mi? ġimdi 
aklınızı ve yüreğinizi Rab Tanrı‟yı aramaya adayın ki, Tanrı‟nın 
AntlaĢma Sandığı Rab‟bin adı için inĢa edilen tapınağa getirilsin.” 
Önderleri (D-154) çıkarın. 

Davut, tapınağın inĢasından sonra görev yapacak kiĢileri bile 
belirledi. Yirmi dört bin kiĢi tapınaktaki tapınmadan sorumlu ola-
caktı! Bunların dört bini Rab‟be ezgiler çalacak ve ilahiler söyle-
yecekti. Tapınaktaki övgü zamanları çok muhteĢem olacaktı. Da-
vut‟un Tanrı‟yı övmek için çok nedeni vardı. Bizim de çok nedeni-
miz vardır! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TG 

 
 
 
 
Çocukların Davut’un toparladığı 
malzemeleri anlayabilmeleri için 
çeşitli nesneleri bir araya getirip 
göstermeniz iyi olur.  
 
 
 
 
 

Resimli Kart 6-3 
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Çocukların Kutsal Kitap’ta 
Mezmurlar bölümünü bulmasına 
yardım edin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 TG 

 
 
Temel gerçek kartını gösterin: “İsa 
Mesih kraldır.” 
 
 
 
 

 
Resimli Kart 6-4 
 
Boru çalınıyormuş gibi ses çıkarın 
ve çocuklardan “Yaşasın kral!” 
diye bağırmalarını isteyin. 
 

 

Davut bir sürü övgü ilahisi yazdı. Bunlar tapınakta söylenmek için-
di. Bu ilahilerden bir çoğu, Kutsal Kitabımızdaki Mezmurlar arasın-
dadır. 

Bazen biz de Davut‟un yazdığı mezmurları Tanrı‟ya övgü ilahileri 
olarak söyleriz. 

Tanrı‟nın evini inĢa etmeye hazırlanırken, Davut herhalde Tan-
rı‟nın kendi evi (Davut‟un) hakkında verdiği vaadi de hatırlamıĢtı. 
Aynı gece Davut‟a Ģöyle demiĢti: “Bana ev inĢa edecek olan Davut 
olmayacaktır.” 

“Bu dünyadaki günlerin sona erdiğinde, senin tahtına oğlun 
geçecek. Ve onun krallığını ben sonsuza dek devam ettireceğim.” 
Tanrı‟nın vaadi buydu – sonsuza dek devam edecek olan bir 
egemenlik, krallık. 
Davut’u (D-150) dua etmekte olan Davut’la (D-155) değiştirin. 

Sahne 3 
Arka zemin: Saray. 

Davut, anlaması çok güç olmasına rağmen Tanrı‟ya inandı. Ettiği 
duaya kulak verin (2.Samuel 7:18-29‟dan alınmıĢtır). “Ben kimim, 
ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin? Sanki bu yetmezmiĢ gibi, 
kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin.” 

Davut Tanrı‟nın, “Egemenliği sonsuza dek sürecek” Ģeklinde 
verdiği vaadi tam olarak anlayamamıĢtı. YaĢlanmıĢtı ve yakında 
öleceğini biliyordu. Oğlu Süleyman‟a ne olacaktı? Yakında kral 
tahtına oturacaktı, ama ileride o da yaĢlanıp ölecekti. Hayır, sonsuza 
dek egemenlik sürecek olan kral, Rab Ġsa Mesih‟tir.  

O, dünya var olduğu sürece, hatta daha da uzun bir süre Kral 
olacaktır. Sonsuzluklar boyunca Kral olan O‟dur. Peki ama Ġsa 
Mesih‟in Davut‟un ailesiyle ilgisi neydi? Gelin olanlara birlikte 
bakalım. 
Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Sokak sahnesi. 

Davut iyice yaĢlanmıĢtı ve bir gün ölüp Rab‟bin yanına gideceğini 
biliyordu. Tahtını, oğlu Süleyman‟a devretme zamanı gelmiĢti.  

Süleyman’ı (D-156) ve halkı (D-157) yerleştirin.  

Süleyman YeruĢalim‟e at üzerinde girerken, borular çalındı, 
önderler, “YaĢasın Kral!” diye bağırdılar.  

Davut Süleyman‟la yaĢam yolu hakkında konuĢtu. ġöyle dedi: 
“Tanrı‟nın yolunda yürü; O‟nun yasalarına uy. ĠĢte o zaman Tanrı, 
ailemizin krallığıyla ilgili vaadini yerine getirecektir.” 
Bütün şekilleri çıkarın.  

 



  Davut’un Krallığı – Sıkıntıları ve Başarıları 

 71 

Bundan çok kısa bir süre sonra Davut öldü. Halk onun ardından yas 
tuttu, ama o hâlâ “Rab‟bin evinde sonsuza dek yaĢıyor.” Eğer 
Tanrı‟nın ailesindeyseniz, bir gün cennette Davut‟u görebilecek ve 
derslerimizde öğrendiğimiz bütün maceraları hakkında onunla 
konuĢabileceksiniz! 

 

TG+ 

Süleyman artık kraldı. BarıĢ dolu bir dönemde yaĢadı, çok harika 
bir tapınak inĢa etti ve bilgelikle saltanat sürdü. Fakat yaĢamının 
sonlarına doğru Tanrı‟ya itaatsizlik etmeye baĢladı. Ve onun ardın-
dan gelen Ġsrail kralları Tanrı‟ya sırtlarını döndüler. Tanrı Davut‟a, 
itaatsizlik ederlerse halkın cezalandırılacağını söylemiĢti. Ve Tanrı 
günahlarından ötürü onları cezalandırdı. Aynen söylediği gibi, düĢ-
man ülkeler topraklarına saldırdılar ve zafer üzerine zafer kazan-
dılar. Ġsrail halkının tamamı esir edildi ve kralları da dahil olmak 
üzere ülkelerinden uzak topraklara sürüldüler. Saray yıkıldı. O gü-
zelim tapınak da yerle bir oldu. Koskoca YeruĢalim Kenti de yağma-
landı. Ve görünüĢe bakılırsa krallık sona ermiĢti (2.Krallar 25:1-11). 
Peki Tanrı‟nın sonsuza dek sürecek olan vaadine ne olmuĢtu? 

ĠĢte bu aĢamada karĢımıza harikulade bir Ģey çıkar! Her Ģey sarayın, 
tapınağın ve kentin yıkılmasından 400 yıl kadar sonra oldu. 

Tanrı Meryem adlı genç kıza, bir haber ulaĢtırması için bir melek 
gönderdi. Haber Ģuydu: “Gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını Ġsa 
koyacaksın. O büyük olacak, kendisine „Yüceler Yücesi‟nin Oğlu‟ 
denecek.” ġimdi de Ģu sözlere dikkat edin. “Rab Tanrı O‟na, atası 
Davut‟un tahtını verecek.” Rab Ġsa‟nın annesi Meryem, Davut‟un 
soyundan geliyordu. Fakat melek sadece bunları söylemekle 
kalmadı. “Rab Tanrı O‟na, atası Davut‟un tahtını verecek. O da 
sonsuza dek Yakup‟un soyu üzerinde egemenlik sürecek, 
egemenliğinin sonu gelmeyecektir” (Luka 1:26-33). 

ĠĢte böylece sır çözüldü! Ġsa Mesih‟in annesi olan Meryem, Da-
vut‟un soyundan geliyordu. Babası Tanrı‟nın kendisiydi. Bu bebek 

dünyaya gelen tüm diğer bebeklerden çok farklıydı. Hem Tanrı hem 
de insandı ve günahsızdı. Kral olmasına rağmen, bir ahırda dünyaya 

geldi ve sadece birkaç kiĢi O‟nun kral olduğunu biliyordu. 

Rab Ġsa büyüyüp yetiĢkin bir adam olunca, insanlara bir sürü Ģey 
öğretti. Bir gün Süleyman‟ın büyük ve zengin bir kral olduğunu 
söyledi ve, “Süleyman‟dan daha üstün olan buradadır” diye ekledi 
(Luka 11:31). Acaba kim hakkında konuĢuyordu? Tabii ki kendisi 
hakkında. Ġsa, Süleyman‟dan çok daha üstün bir kraldır. Üstelik 
Mesih‟in egemenliği sonsuza dek sürecektir. 

Rab Ġsa, Ġsrail‟in baĢkenti olan YeruĢalim‟de kral olarak taç giydi 
mi? 
Çarmıhı (D-158) yerleştirin.  
Hayır! Giydiği tek taç, dikenli bir taçtı. Tanrı‟nın biricik Oğlu olan 
Rab Ġsa Mesih çarmıha çivilendi. Öldüğü zaman cesedini kaya 
içindeki bir mezara yatırdılar. Peki nasıl olur da, Mesih sonsuza dek 
egemenlik süren kral olabilir?  

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

Temel gerçek kartını gösterin. 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun ya da büyük bir 
çocuktan okumasını isteyin. 
 

 
Resimli kart 6-5 
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TG+ 

 

 
 
Kurtulmuş olan çocuğa yönelik 
uygulama kartını kullanın: “O’na 
itaat edin.” 
Resimli Kart 6-6 
 
 
 

TG- 

 
 
 
 
 
 
 

Tekrar oyunu 

Tapınak için kütük 
Tahtanın ortasına bir çizgi çizin.  
Verilen her doğru yanıt için o 
takımın tarafına bir kütük resmi 
çizin.  
Sorular tamamlandığında en 
yüksek kütük yığını olan takım 
kazanır.  
 
 
 
 

Tanrı‟nın Oğlu‟nun ölü kalmadığını biliyoruz!  
Dirilmiş olan Mesih’i (D-159) yerleştirin.  

Ölümden dirildi. Tekrar cennete çıktı ve bugün hâlâ yaĢamaktadır. 
Her Ģeyin üzerinde egemen olan tek Rab‟dir – ölümün, günahın ve 
Ģeytanın üzerinde. Bunların hepsi Mesih tarafından yenildiler. Ken-
disine Kurtarıcı olarak iman eden herkesin yüreğinde ve yaĢamında 
egemenlik sürer. Eğer O sizin Kurtarıcınız‟sa, aynı zamanda sizin 
Kralınız‟dır. Bunun anlamı sadece Kralınız‟ı hoĢnut edecek Ģeyleri 
yapmanız gerektiğidir. O‟nun söylemenizi istediği Ģeyleri söyleyin, 
gitmenizi istediği yerlere gidin. Belki okulunuzdaki bir çocuğa 
karĢı nazik davranmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Fakat Kralınız‟ın 
diğer insanlara karĢı nazik davranmanızı istediğini hatırlayıp, O‟na 
itaat ediyor ve bu çocuğa nazikçe yaklaĢıyorsunuz.  
Ve bir gün Rab Ġsa, tekrar cennetten dünyamıza gelecek. Bu kez 
Beytlehem‟e geldiği zaman olduğu gibi, bir bebek olarak gelmeye-
cek. Görkemli bir kral olarak gelecek.  
Tacı (D-160) yerleştirin.  
O gün bu dünyadan gelmiĢ geçmiĢ olan herkes O‟nun Kral 
olduğunu bilecek. Her Ģeye egemen olan yüce Kralı görecekler. 
O‟na Kurtarıcı ve Rab olarak iman etmemiĢ olan kiĢiler için çok 
üzücü ve korkutucu bir an olacak bu. Bu kiĢilerden biri de siz mi 
olacaksınız? Eğer durum buysa, siz ve diğerleri O‟nun huzurunda 
diz çöküp, O‟nun Rab olduğunu dile getireceksiniz. KurtuluĢa 
kavuĢmak için çok geç olacaktır. O‟nun sonsuzluklar boyunca 
saltanat süreceği o harika egemenliğinde size düĢen hiçbir pay 
olmayacaktır. Fakat o gün hâlâ gelmiĢ değil ve o günün ne zaman 
geleceğini de hiç bilmiyoruz. Hazır olma konusunda dikkatle 
düĢünün. Eğer hazır olmayı gerçekten istiyorsanız, bunu O‟na 
söyleyin. Günahınızı almasını, Kurtarıcınız ve Kralınız olmasını 
isteyin. Kralların Kralı ve Rablerin Rab‟bi olan Rab Ġsa‟yı, 
dünyadan gelmiĢ geçmiĢ herkesin göreceği o büyük gün için, siz de 
hazır olun. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. Davut niçin büyük miktarda ağaç, taĢ, altın ve gümüĢ toplu-
yordu? (Tapınağın inĢası için.) 

2. Tanrı ona niçin, tapınağı kendisinin değil, oğlunun inĢa edece-
ğini söyledi? (Pek çok savaĢa girdiği ve çok kan akıttığı için.) 

3. Davut‟un, oğlu Süleyman‟a verdiği iyi öğüt neydi? (Tanrı‟ya 
itaat et, cesur ol.) 

4. ĠnĢaat için gerekli olan malzemeleri toplamak ve oğlunu teĢvik 
etmenin yanı sıra, Davut tapınağın inĢasına baĢka ne Ģekilde 
yardım etti? (Tapınağın bitiminden sonra orada çalıĢacak 
görevlileri atadı. Bu kiĢiler tapınmadan sorumlu olacak ve 
müzik aletleri çalacaklardı. Davut ayrıca tapınmada kullanılmak 
üzere mezmurlar da yazdı.)
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5. Tanrı Davut‟a nasıl bir özel vaatte bulundu? (Senin egemenli-
ğini sonsuza dek sürdüreceğim.) 

6. Davut Ģimdi nerede? (Rab‟bin evinde – Cennette.) 

7. Süleyman‟ın ölümünden sonra ne oldu? (Ġsrail kralları Tanrı‟ya 
itaatsizlik ettiler ve Tanrı, krallığı onların elinden alıp halkın 
sürgüne götürülmesine izin vererek onları cezalandırmak 
zorunda kaldı.)  

8. Davut‟un Rab Ġsa‟yla olan iliĢkisi nedir? (Ġsa‟nın annesi olan 
Meryem, Davut‟un soyundan gelmiĢtir.) 

9. Tahtaya astığım cümle neydi? (Ġsa Mesih Rab‟dir.) 

10. Rab Ġsa Mesih Ģu anda nerede egemenlik sürüyor? (O‟na iman 
eden kiĢilerin yüreğinde.) 

11. “Süleyman‟dan daha üstünü buradadır” diyen kimdir? (Rab Ġsa.) 

12. Rab Ġsa Mesih, kendisine iman etmeyen ve sevmeyen kiĢiler  de 
dahil olmak üzere, ne zaman tüm insanlığın Kralı olacaktır? 
(Cennetten dünyamıza ikinci kez geldiğinde.) 

Devam eden etkinlik 

Tanrı Sözünü Resimle 
Tanrı Sözüne itaat etmemiz gerektiğini söyleyen ayetleri okuyun. 
(2. Timoteos 3:14-17, Mezmur 119:105 ve Ġbraniler 4:12) 

Çocuklardan Ġbraniler 4:12‟yi resimlendirmelerini isteyin.  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (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 şeyin üzerinde egemen olan Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13). 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal 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). 
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