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Giriş 
 

 

 

Yeşu Kitabı, Yahudiler’in vaat edilen topraklara girerken yaşadıkları bazı olayları kaydeden bir tarih 

kitabı olmaktan ibaret değildir. Bu kitapta Tanrı kendisini İbrani halkına daha derin bir şekilde açıklar. 

İbrani tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu dönemde Tanrı’nın, halkı için neler yaptığını anlatır.  
 

Günümüzden 3400 yıl önce halkı için böylesine harika bir şekilde işleyen Tanrı bugün de, bütün 

çocukları kurtarmaya, korumaya, yönlendirmeye ve güçlendirmeye hazırdır. Bizim duamız, bu dersler 

aracılığıyla çocuklarımızın Rab’le kişisel bir ilişkiye girmesi ve yaşantılarında O’nun işleyişini 

görmeleridir.  
 

Bu derslerin ana amacı müjdeleme olmamakla birlikte, farklı yerlerde müjde paylaşılmaktadır. 

Kurtuluşun önemini programın içindeki, şarkılar, kendinizin ekleyebileceği kısa dersler ya da 

müjdeleme hikayeleri gibi diğer bölümlerde vurgulayabilirsiniz. Grup içindeki Hıristiyan olmayan 

çocukların, bir ruhsal sorunu olduğunda ve özellikle İsa Mesih’e Kurtarıcı olarak iman etmek 

istediklerinde sizin kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuzu bilmeleri önemlidir. Bu amaçla bir 

saatlik program sırasında ya da dersi işlerken şuna benzer bir şey söyleyebilirsiniz: 
 

“Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz ve günahınızdan dolayı endişe duyuyorsanız, bugün 

Rab’be gelmeli ve O’ndan o harika bağışlanma ve sonsuz yaşam armağanını almalısınız. Bunu 

oturduğunuz yerde hemen yapabileceğiniz gibi, eve gidince de yapabilirsiniz. Fakat bununla ilgili olarak 

benimle konuşmak isterseniz, size yardım etmeyi ve bugün nasıl Tanrı’nın çocuğu olabileceğinizi 

açıklamayı çok isterim. Dersin sonunda herkes gittikten sonra lütfen öne gelin. Size gerçek bir 

Hıristiyan olmak için ne yapmanız gerektiğini açıklarım.” 
 

Ayrıca imanlı olup da Hıristiyanlık’la ilgili sorusu ya da sorunu olan çocuklara da yardıma hazır 

olduğunuzu dile getirmeyi unutmayın. Tanrı Sözünden ayetler kullanarak ve birlikte dua ederek çocuğa 

yardım edin. Elinizdeki kitabın sonunda, Mesih’e iman etmek isteyen çocuklara yardım etmekte 

kullanılabilecek adımların özetini bulabilirsiniz.  
 

 

Her dersteki temel gerçek 

Her derse ait bir “temel gerçek” vardır. Siz öğretmenler ders sırasında sadece Kutsal Kitap hikayeleri 

anlatmakla yetinmemeniz gerektiğini unutmayın! Her dersin özetinde vurgulanması gereken temel 

gerçeği göreceksiniz (Ancak Kutsal Ruh zaman zaman aynı ayetleri kullanarak daha farklı bir konuyu 

vurgulamanız için sizi yönlendirebilir). Derslerde kullanılan kısaltmalar şöyledir: 
 

TG - İman etmemiş olan arayan çocuklar için uygulanacak temel gerçek. 
 

TG + İmanlı çocuklar için uygulanacak temel gerçek.  
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Genel bakış 
 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Yeşu’nun Tanrı 

tarafından önder olarak 

seçilmesi. 

Çölde Sayım 27:15-23 

Yasa’nın Tekrarı 31:7, 

34:9 

Yeşu 1:1-18 

Tanrı, çocuklarını 

güçlendirir. 

 

Kurtulmamış olanlar: Bir 

Hıristiyan olarak 

yaşayamayacağınızdan 

korkarak Mesih’e iman 

etmekten vazgeçmeyin.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın 

sizinle birlikte ve içinizde 

olduğunu bilerek teşvik alın. 

“Sana güçlü ve yürekli ol 

demedim mi? Korkma, yılma. 

Çünkü Tanrın RAB gideceğin 

her yerde seninle birlikte 

olacaktır.” 

Yeşu 1:9 

Pencereye bağlanan  

kırmızı ip. 

Yeşu 2:1-24 

Tanrı, çocuklarını 

korur.  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e 

iman et, sen de emniyette ol. 

Kurtulmuş olanlar: Korkma. 

“Böylece Mesih İsa’ya ait 

olanlara artık hiçbir 

mahkûmiyet yoktur.” 

Romalılar 8:1 

 

Eriha Kenti’nin ele 

geçirilmesi. 

Yeşu 5:13 – 6:27 

Tanrı, çocuklarına 

zafer verir. 

 

Kurtulmuş olanlar: Günahın 

üzerinde zafer kazanmak 

için Mesih’e iman edin. 

Yeşu’ya dayalı öğretişlerin 

hepsini işleyecekseniz, ilk iki 

ayeti tekrar etmenizi 

öneririz.” 

Eğer bu dersi tek başına 

işleyecekseniz İbraniler 

2:18’i öneririz. 

Akan’ın günahı.  

Yeşu 7:1-26 

Tanrı, çocuklarının 

kutsal olmasını 

buyurur.  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’in 

sizi Tanrı’nın huzurunda 

paklaştıracağına iman ederek 

kutsal bir yaşam sürmeye 

başlarsınız. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın 

buyruklarına itaat ederek 

Tanrı’ya ait olduğunuzu 

gösterin.. 

“Kutsal olun, çünkü ben 

kutsalım.” 

1.Petrus 1:16 

Gibeonlular’ın hikayesi. 

Yeşu 9:1 – 10:27 

Tanrı, çocuklarının 

Kendisine 

güvenmesini ister. 

 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan sizi 

denediğinde, bir seçim 

yapmanız gerektiğinde ya da  

zor bir şeyle 

karşılaştığınızda Tanrı’ya 

güvenin. 

“RAB’be güven bütün 

yüreğinle, kendi aklına bel 

bağlama.” 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5 

Yeşu halka veda ediyor  
 

Çölde Sayım 13:17-33 

Yeşu 14:1-15; 

23:1-24:26 

Ders 1’den 5’e kadar 

öğretilen gerçekleri 

gözden geçirin.  

“Tanrı, çocuklarını 

cennete alacaktır” 

gerçeğiyle bitirin. 

Önceki derslerde sözü edilen 

uygulama noktalarını gözden 

geçirin.  

1.Petrus 1:16 ve Süleyman’ın 

Özdeyişleri 3:5’i tekrar edin. 
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Ders 1 
Yeşu’nun Tanrı tarafından önder olarak seçilmesi 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Çölde Sayım 27:15-23 

Yasa’nın Tekrarı 31:7,  

Yasa’nın Tekrarı 34:9 

Yeşu 1:1-18 
 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarını güçlendirir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Bir Hıristiyan olarak yaşa-

yamayacağınızdan korkarak Mesih’e 
iman etmekten vazgeçmeyin.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın sizinle birlikte ve 

içinizde olduğunu bilerek teşvik alın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, 

yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde 
seninle birlikte olacaktır.” Yeşu 1:9 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1–1, 1–4, 1–5 ve 1–6 

Veya 

 Şekil JW1, JW4, JW5, JW6, JW7, JW8, 

JW9 ve JW10 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Çöl sahnesi ve 

toplanma çadırı şeması. 

Ve 

 Üzerinde “Yeşu” yazan kelime şeridi. 

 Üzerine temel gerçeğin yazıldığı ve bu 

gerçeğin öğretildiği her aşamada öğret-

men tarafından gösterilecek olan kalkan 

şekilli karton. 

 Ezberleme ayetinin geçtiği yerlerde kulla-

nılmak üzere ayetle ilgili görsel araçlar. 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

 Kerime Hanım ayrılıyor...  

 

Olayların Gelişimi 

1. Musa Tanrı’dan yerine geçecek birisini 

ister. 

2. Tanrı bu kişinin Yeşu olduğunu söyler.  

 TG- 

3. Musa Yeşu’yu halkın huzuruna çıkarır. 

4. Musa Yeşu’ya, “Cesur ve güçlü ol” der. 

 TG+ 

5. Musa ölür. 

6. Tanrı Yeşu’ya, “Cesur ve güçlü ol” der. 

 TG+ 

 

Doruk Noktası 

Yeşu yetkisi altındaki önderlere, “Eriha 

Irmağını geçmeye hazırlanın” der. 

 

Sonuç  

Yeşu halktan kişilerle konuşur.  

Halk onu, “Cesur ve güçlü ol” diyerek teşvik 

eder.  TG+ 
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Ezberleme Ayetinin Öğretilmesi 

Giriş 

Hiç korktuğunuz zamanlar oldu mu? Ne gibi şeylerden 

korkarsınız? Dersimizde sözü edilen Yeşu’nun, korkması için iyi 

bir nedeni vardı ve bunun ne olduğunu birlikte öğreneceğiz. 

Önce Tanrı’nın ona ne söylediğine bakalım.  

 

Sunuş 

Ayeti Kutsal Kitap’tan okuyun. Çocukların kendilerine ait 

Kutsal Kitapları varsa ayeti nasıl bulacaklarını gösterin. Aksi 

taktirde kendi Kutsal Kitabınızdan ayeti gösterin. Ayetin yazılı 

olduğu kağıda bakarak ayeti birlikte okuyun.  

 

Açıklama 

Güçlü ve yürekli ol, korkma – Tanrı cesur olmasını söyledi, 

çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde –her zaman, her 

durumda– seninle birlikte olacaktır. Tanrı’nın çocuğuysanız 

sizinle birliktedir.   

 

Uygulama 

Kurtulmuş Olanlar: Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, 

Tanrı gideceğiniz her yerde sizinle birlikte olacağını vaat 

etti. Şu anda yaşamınızda nelerle karşı karşıya olursanız 

olun, Rab güçlü olmanızı ve korkmamanızı söylüyor, 

çünkü O sizinle birliktedir.  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman 

etmediyseniz, bu vaat sizin için geçerli değildir. Fakat 

O’na bugün iman edebilirsiniz ve O da gelip içinizde 

yaşamaya başlar. O zaman ezberleme ayetindeki vaat sizin 

için de geçerli olur. Nereye giderseniz gidin İsa sizinle 

birlikte olacaktır. Sizi asla terk etmeyecektir.  

 

Tekrarlama 

“Haydi kalk ayağa!” yöntemini kullanarak ayeti tekrar edin. 

Örneğin, mavi gözlü olanlar kalkıp ayeti tekrarlasınlar. Erkek 

kardeşi olanlar, kız kardeşi olanlar, dondurma sevenler... gibi 

çeşitli sıra dışı kategoriler kullanarak çocukların ayağa kalkıp 

ayeti tekrarlamalarını sağlayın. 

 

Ders sırasında ayeti ezberlemeyi kolaylaştıracak bir araç 

“Korkma, seninleyim” gibi uygun bir ilahi söyleyebilirsiniz.  
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Ders 

Nuray annesine üzüntüyle, “Biliyor musun? Kerime Hanım okuldan 

ayrılıyor” dedi.  

“Çok üzüldüm! Onu özleyeceksin. Öylesine iyi bir öğretmen ki!” 

diye karşılık verdi annesi. 

“Evet, gerçekten de öyle. Hiçbirimiz ayrılmasını istemiyoruz” diye 

devam etti Nuray. 

Annesi, “Acaba yerine kim gelecek?” diye sordu. 

“Bilmiyorum, ama eminim yerine gelecek kişiyi sevmeyeceğim. Hiç 

kimse Kerime Hanım’ın yerini alamaz” diye fikrini söyledi Nuray.  

Belki Tanrı’nın halkı olan İsrailliler’in birçoğu da, Nuray ve onun 

sınıf arkadaşları gibi hissediyordu. Musa çok uzun yıllardır onların 

önderiydi, ama artık bu görevine devam edemeyeceğini 

öğrenmişlerdi. Belki bazıları aralarında şöyle konuşuyorlardı: 

“Ama bizi Mısır’dan çıkaran oydu. Onsuz ne yaparız biz.” 

“Babam sık sık Musa’nın Tanrı’nın gücü aracılığıyla yaptığı 

mucizeleri anlatırdı.” 

“Tanrı’yı Musa kadar iyi tanıyan başka biri olamaz.” 

“Onun yerini kim alabilir ki?” 
 

Sahne 1a ve 1b – Yeşu Musa’nın yerine atanır    

Çölde Sayım 27:15-23; Yasa’nın Tekrarı 31:7-8; 34:9 

İsteğe bağlı arka zemin: Toplanma çadırını ve uzaklarda dağları gösteren çöl 

sahnesi 

Tanrı’nın halkına önderlik yapmak üzere Musa’nın yerini alacak 

olan kişinin işi çok zor olacaktı. Acaba kim seçilecekti? Musa 

bilgece davranıp bu soruyu Tanrı’ya sordu. 

Musa’yı (JW-4) yerleştirin.  

“Tanrım lütfen halka önderlik yapacak olan birini seç” diye dua etti.  

Tanrı Musa’yı şöyle yanıtladı: “Yeşu’yu (“Yeşu” yazılı sözcük şeridini 

asın) halkın önderi olarak görevlendir. Yeşu’yu, kâhin Elazar ve tüm 

halkın önüne getir. Hepsinin önünde Yeşu’yu yeni önderleri olarak 

ilan et.” 

Yeşu iki milyon kişiyi yönetebilecek miydi? Halkın suya ve yiye-

ceğe ihtiyacı olacaktı. Kamp kuracakları yerlere ihtiyaç duyacak-

lardı. Askerlerin savaşa her an hazır olmaları gerekliydi, çünkü Tan-

rı’nın kendilerine vaat ettiği topraklarda birçok düşman vardı. Yeşu, 

Süpermen gibi birisi miydi? Kesinlikle hayır! Fakat bu önemli iş 

için Tanrı onu seçmişti ve Musa’ya yardım ettiği gibi Yeşu’ya da 

yardım edecekti. Tanrı birisine görev verdiğinde, bu görevi yerine 

getirebilmesi için ona mutlaka yardım da eder. Tanrı’nın çocuğu ol-

duğunuzda ve İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde, 

Tanrı kendisini hoşnut etmenizi bekler. Fakat bunu yapabilmeniz 

için ihtiyaç duyacağınız her türlü yardımı da yapar. Tanrı olan Kut-

sal Ruh gelip içinizde yaşar, dürüst ve nazik olmanıza yardım eder. 

Dua ederken yardımcı olur. Başkalarına Hıristiyan olduğunuzu söy-

lemenize yardım eder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Okul öncesi çocuklar 
Musa gibi diz çöküp 
dua etmekten hoşlanacaklardır. 
 

Kart 1-1 
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 TG- 

 
Temel gerçeği açıklarken  
daha kişisel olan “sen”  
ifadesini kullanın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 1-4 
 

 
 

Ezberleme ayetine yardımcı 
olması için, çocuklar ayağa 
kalkıp “Korkma seninleyim” 
ilahisini söylesinler.  

 

 
 

 TG+ 

 

 

 

 
Çocuklara, Rab’bin kendileriyle 
olacağı zamanları hatırlatın. 
Cesarete, sabra ve enerjiye 
gereksinim duyduklarında 
Rab’be güvenebilecekleri 
durumların üzerinde özellikle 
durun. Kendileriyle birlikte 
olduğu için Tanrı’ya 
şükretmelerini hatırlatın.  
 

Ezber ayetini 
tekrarlayın.  

 

 

 

 

Belki bugün aramızda gerçekten Hıristiyan olmak isteyen birisi 

olabilir (ki bunun anlamı Tanrı’nın çocuğu olmaktır). Fakat Rab İsa 

Mesih’e iman etmenize engel olan tek bir şey var – bir Hıristiyan 

olarak yaşayamayacağınızdan korkuyorsunuz. Lütfen şunu hatırla-

yın; Tanrı, kendisi için yaşayabilmeniz için sizi güçlendirecektir. 

İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman edip gerçek bir Hıristiyan ol-

madan, bir imanlı yaşamı sürdürmeniz elbette mümkün değildir. Fa-

kat iman ettiğinizde Kutsal Ruh gelip içinizde yaşamaya başlar ve 

Tanrı için yaşamanıza yardım eder. Kutsal Kitap’ta, Kutsal Ruh’un 

Yeşu’da da yaşadığını okuyoruz.  

Musa’yı (JW-4) çıkarın. 

Musa Rab’bin söylediğini yerine getirmek için harekete geçti. 

Yeşu’yu iyi tanıyordu. Yeşu yıllardır Musa’nın sadık yardımcısı 

konumundaydı. Musa kamptaki herkesi bir araya toplanmak üzere 

çağırttı. Kâhin Elazar en önde duruyordu. Musa, Yeşu’yu öne doğru 

çıkarttı (Musa ve Yeşu’yu – JW-1 ve JW-5 – yerleştirin.) ve ellerini 

Yeşu’nun başına koydu. Halka dönüp, “Bu sizin yeni önderiniz, ona 

itaat edin” dedi.  

Acaba Yeşu o büyük kalabalığa baktığında ne hissetti? Kısa bir süre 

sonra hep birlikte Şeria Nehri’ni geçeceklerdi. Ne köprü ne de gemi 

vardı. Girecekleri yeni topraklardaki düşmanlar çok kötü ve 

gaddardı. Hiç şüphe yok ki, Yeşu kendisini küçücük hissediyordu. 

Fakat Musa ona şöyle dedi: “Yeşu, halkı vaat edilen topraklara 

götürürken güçlü ve yürekli ol. Rab’bin kendisi önünden gidecek ve 

her zaman seninle olacaktır. Seni asla terk etmeyecektir. Korkma. 

Yılma.” 

Omuzlarına yüklenen bu görev Yeşu için elbette çok zordu, fakat 

Tanrı için zor değildi. Tanrı Yeşu’ya güçlü ve cesur olması için 

yardım edecekti. Yeşu asla yalnız olmayacaktı. Tanrı her zaman 

yanında olacaktı. Tanrı’nın kendisini asla terk etmeyeceğini bilmek 

Yeşu’ya güçlü olması için yardım etti. Sevgili Hıristiyan çocuklar, 

Tanrı size, “Seni asla terk etmem, asla yüzüstü bırakmam” (İbraniler 

13:5) diye vaatte bulundu. Bunu bilmek güçlü ve cesur olmanıza 

yardım ediyor, değil mi? 

Belki Yeşu’nun nasıl hissettiğini biliyorsunuz. İsa Mesih’e bütün 

günahınızı üstlenmesi için iman ettiniz ve Tanrı’nın çocuğu olduğu-

nuzu biliyorsunuz. Buna rağmen Rab’bi hoşnut edecek şeyleri yap-

mak çok zor geliyor. Okulda herkes farklı bir çeteye üye ve çeteler-

dekiler sık sık kötü şeylere karışıyorlar; açık saçık ya da alaycı ol-

duğunu bildiğiniz şakalara gülüyorlar; öğretmenin sözünü dinlemi-

yorlar. Bu tür şeylere katılmamak o kadar zor ki! Başkalarına kendi-

nizin bir Hıristiyan olduğunu söyleyecek kadar cesur olmak nere-

deyse imkansız gibi görünüyor. Tanrı, Yeşu’ya söylediği şeyi aynen 

size de söylemek istiyor: “Güçlü ve yürekli ol. Korkma, yılma. 

Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır” 

(Yeşu 1:9). Tanrı sınıfta sizinle birliktedir. Hiç kimse itaat etmese 

bile, Tanrı sizin itaat etmenize yardım edecektir. O’ndan yardım 

isteyin ve doğru olanı yapın. Böylece Tanrı’nın, çocuklarını 

güçlendirdiğini kendiniz göreceksiniz. Yeşu da bunu keşfedecekti.      
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Sahne 2 – Rab Yeşu’yu görevlendirir 

Yeşu 1:1-9 

İsteğe bağlı arka zemin: Sahne 1’in aynısı.  

İsrail halkı çok üzgündü. 

Musa dağa çıkmış ve tekrar aşağı inmemişti. Dağdayken ölmüştü. 

Yeşu’yu (JW-5) yerleştirin. 

Yeşu da çok üzgün ve yalnız hissediyordu kendisini. Artık bir daha 

Musa’dan öğüt alamayacaktı. 

Tanrı sevecen ve anlayışlı olduğundan Yeşu’ya seslendi: “Kulum 

Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı’nı geçin. 

Size vereceğim ülkeye girin. Nasıl Musa’yla birlikte oldumsa, 

seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Güçlü ve 

yürekli ol.” Bu sözleri Tanrı’dan işitmek harika bir şeydi. Evet, 

Tanrı, çocuklarıyla birlikte ve içlerinde olduğu için onları 

güçlendirir. Bu, onların kaslarının güçlü olması ya da sınıfta en hızlı 

koşan kişi olması anlamına gelmez tabii ki! Bunun anlamı, 

Tanrı’nın çocuklarının zorluklara rağmen Tanrı için 

yaşayabileceğidir. Bu, Yeşu için de zor olacaktı ve Tanrı’nın ona 

söyleyeceği birkaç söz daha vardı. “Yeşu, sözlerime itaat etmeye 

dikkat et. Yasa Kitabı’nı oku, gece ve gündüz üzerinde düşün ve 

söylediklerine itaat et.” Yasa Kitabı Kutsal Kitap’ın ilk beş 

bölümüdür. Bunların neler olduğunu söyleyebilir misiniz? 

(Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Yasa’nın 

Tekrarı.) Bu kitapları yazması için Tanrı Musa’yı kullandı ve şimdi 

de Yeşu’ya bu kitapları okumasını ve söylediklerine itaat etmesini 

söylüyor. Bunlar Yeşu’nun güçlü olmasına yardım edecekti.  

Eğer siz de Tanrı’nın bir çocuğuysanız, her gün Kutsal Kitap’tan bir 

şeyler okuyun. Okuduklarınızı hatırlamaya çalışın ve Tanrı size bir 

şey yapmanızı söylediğinde, buna itaat etmeniz için Tanrı’dan 

yardım isteyin. Tanrı bunu, sizi güçlü bir Hıristiyan yapmak için 

kullanacaktır. Yeşu da, elinde bulunan Kutsal Kitap bölümlerini 

okumalı, hatırlamalı ve itaat etmeliydi.  

Ayrıca yolculuklarının en heyecanlı kısmına hazırlanırlarken, Yasa 

Kitabı’nın iyi korunduğundan da emin olmalıydı.  

 

Sahne 3 – Yeşu görevine başlar 

Yeşu 1:10-18 

İsteğe bağlı arka zemin: Önceki sahnelerle aynı. Yeşu’yu (JW-7) yerleştirin. 

Yeşu çok heyecanlı olmalıydı. Nihayet vaat edilen Kenan toprakla-

rına gireceklerdi. Kırk yıl önce oraya bir casus olarak gitmişti ve ne 

kadar güzel bir yer olduğunu hatırlıyordu. Yakında orada yaşamaya 

başlayacaklardı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1-4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+  
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Kart 1-6 
 

 
 

Sesinizin ve yüz  
ifadelerinizin bu olaydaki 
heyecanı yansıttığından  
emin olun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG+ 
 

Ezberleme ayetini tekrarlayın 
ve iyi bir önder olmaya  
cesaret edebilmek için  
Tanrı’ya güvenmeleri  
yönünde çocukları  
teşvik edin.  

 

Tekrar Oyunu 

 

Dama Oyunu 
 

Bir kağıt torbanın içine en 
azından sekiz adet kırmızı  
ve sekiz adet siyah dama  
taşı koyun. Çocukları iki  
gruba ayırın ve sırayla  
soruları yanıtlasınlar.  
Soruya doğru yanıt veren  
çocuk takımı için torbadan 
bir taş çeksin. 

 

İsrailli önderleri (JW-6) ve halkı (JW-8, JW-9 ve JW-10) yerleştirin.  

Emri altındaki görevlileri çağırdı ve onlara şu talimatı verdi: “Gidin 

halk arasında, ‘Hazırlanın. Bugünden itibaren üçüncü günde Şeria 

Irmağı’nı geçecek ve Tanrı’nın size vermekte olduğu topraklara 

gireceksiniz’ diye duyurun”. 

Haber çok çabuk yayıldı ve herkes bir elden hazırlanmaya başladı. 

Yeşu bazı kişilere özel talimatlar vermek durumundaydı. Onlar da 

tıpkı Musa’yı dinledikleri gibi tüm dikkatleriyle Yeşu’yu dinlediler. 

Talimatlara kesinlikle itaat edeceklerine söz verdiler. Bütün 

bunlardan sonra yeni önderlerini teşvik ettiler. Ne dediklerini 

tahmin edebilir misiniz? “Güçlü ve yürekli ol!” Aynı sözleri Musa 

ve Tanrı da söylemişti. Yeşu bu sözleri üçüncü kez işitiyordu. Tanrı 

bu kişileri Yeşu’yu güçlendirmeye yardım etmek için kullanıyordu.  

Tanrı, çocuklarını güçlendirmeye yardım etmek için sık sık diğer 

Hıristiyanlar’ı kullanır. Aslı’nın başına gelenler buna güzel bir 

örnektir. Aslı kısa bir süre önce iman ederek Hıristiyan olmuştu 

ancak annesi kiliseye gitmesini yasaklamıştı. Fakat Fırat Ailesini 

ziyaret etmesinde bir sakınca yoktu ve bu aile Hıristiyan’dı. Aslı’nın 

bir sorusu ya da problemi olduğunda Adile teyzeye danışıyordu. 

Adile teyze Aslı’ya sorusunun yanıtını Kutsal Kitap’ta bulmasına 

yardımcı oluyor ve birlikte dua ediyorlardı. Fırat Ailesine yaptığı bu 

ziyaretler Aslı’nın güçlü bir imanlı olmasına gerçekten yardım 

etmişti. Eğer Hıristiyan’sanız ve hakkında konuşup dua etmek 

istediğiniz bir konu varsa dersin sonunda gelip beni bulun. Tanrı 

Sözünde aradığınız yanıtı bulmaya yardım etmek için sizi 

dinlemekten büyük bir zevk alırım.  

Tanrı’nın, halktan bazı kişileri kullanarak Yeşu’yu teşvik ettiği gibi, 

Tanrı diğer Hıristiyanlar’ı kullanarak bizleri de teşvik eder. Yeşu 

önünde kendilerini bekleyen zorlu günleri düşündüğünde –ırmağı 

geçecekler, çeşitli kentleri ve toprakları ele geçireceklerdi– teşvike 

ihtiyaç duyuyordu. Fakat Yeşu, Tanrı’nın verdiği sözden vazgeçme-

yeceğini ve kendisiyle birlikte olduğunu biliyordu. Sevgili imanlı 

çocuklar, siz de bundan emin olabilirsiniz. Sizi güçlendirmesi için 

Tanrı’ya güvenin ve şu harika sözleri hatırlayın, “Güçlü ve yürekli 

ol; korkma... gideceğin her yerde Tanrı seninle birlikte olacaktır” 

(Yeşu 1:9).  

 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı Musa’nın yerine kimi seçti? (Yeşu) 

2. Yeşu halkı nereye götürecekti? (Kenan diyarına) 

3. Yeşu niçin güçlü ve yürekli olabilirdi? (Çünkü Rab onunla 

birlikteydi.) 

4. Tanrı, çocuklarını nasıl güçlendirir? (Kendisi onlarla birliktedir 

ve Kutsal Ruh onların içindedir.) 

5. Yeşu, “Güçlü ol” sözlerini kimden işitti? (Musa’dan, Tanrı’dan 

ve halktan bazı kişilerden.) 



 Yeşu, Tanrı’nın Savaşçısı 

 11 

6. Tanrı Yeşu’ya güçlü olması için ne yapması gerektiğini söyledi? 

(Yasa Kitabı’nı oku ve söylediklerine itaat et.) 

7. Tanrı’nın çocuğu olmak için ne yapmanız gerekir? (Mesih’e 

Kurtarıcınız olarak iman etmeniz gerekir.) 

8. İsrail halkı hangi ırmağı geçmek zorunda kaldı? (Şeria Irmağı’nı) 

9. Musa nerede öldü? (Dağda) 

10. Ayetin eksik kısmını tamamlayın; “Güçlü ve yürekli ol, 

Korkma, yılma...” (Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde 

seninle birlikte olacaktır” Yeşu 1:9.).   

 

Devam eden etkinlik 

Durum Göstergeci 

Göstergeci yapmak için: Keçeli kalem kullanarak kağıt bir tabağı 

sekiz dilime ayırın. Ardından her bir dilimin içine çocukların başa 

çıkmakta zorlanabileceği şeyleri ya da yerleri (örneğin, ev, yalnız 

kalmak, okul, araba, dükkan, kalabalık, oynarken, gece gibi 

konular) yazın. Kartondan bir ok kesip bu oku kısa bir tel 

kullanarak göstergecin ortasına iliştirin.  

Oynamak için: Çocuklar sırayla oku çevirsinler ve okun gösterdiği 

durumda nasıl cesur davranabilecekleri hakkında konuşsunlar. Ör-

neğin, ok “okulu” gösterirse, çocuk sınıfındaki diğer çocukları da 

rahatsız eden bir arkadaşına karşı nasıl davranması gerektiği hak-

kında konuşabilir. Her bir örnekle çocukların, Tanrı’nın kendileriyle 

birlikte olduğunu bildikleri için, cesur davranabileceklerini 

vurgulayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eğer çektiği taş kırmızıysa 
bu taş kendisinde kalsın  
ve taş çekmeye devam etsin.  
Siyah taş çektiğinde bu  
taş da kendisinde kalsın,  
ancak başka taş çekmesin.  
Çocuğun elindeki taşların 
sayısını not edin ve taşları 
torbanın içine atın.  
Aynı şekilde soruları 
sormaya devam edin. 
Oyunun sonunda en çok  
taşı (kırmızı ve siyah)  
toplamış olan takım kazanır.  
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Ders 2 
Pencereye bağlanan kırmızı ip 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yeşu 2:1-24 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarını korur. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e iman edin ve 

güvende olun. 
 

Kurtulmuşlar: Korkmayın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir 

mahkûmiyet yoktur.” Romalılar 8:1 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 2–2, 2–3, 2–4, 2–5 ve 2–6 

Veya 

 Şekil JW-7, JW-8, JW-9, JW-11, JW-12, 

JW-13, JW-14, JW-15, JW-16, JW-17 ve 

JW-18  

 Arka zemin (isteğe bağlı): Çöl sahnesi, bir 

evin damı ve kentin surları üzerine inşa 

edilmiş evler. 

Ve 

 Üzerinde “casus” yazılı kelime şeridi. 

 Üzerine temel gerçeğin yazıldığı ve bu 

gerçeğin öğretildiği her aşamada öğret-

men tarafından gösterilecek olan kalkan 

şekilli karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Casus nedir? 

 

Olayların Gelişimi 

1. Yeşu casusları Kenan diyarına gönderir.                                                 

TG+ 

2. Casuslar Eriha Kenti’ne ulaşır. 

3. Casuslar Rahav’ın evinde kalır. 

4. Kralın muhafızları Rahav’ın evine gelir. 

5. Rahav casusları gizler. 

6. Rahav muhafızlara yalan söyler. 

7. Rahav emniyetinin sağlanmasını ister. 

 

Doruk Noktası 

Casuslar surlardan sarkıtılan ipi kullanarak 

kaçar.                                                    TG+ 

 

Sonuç  

Casuslar Yeşu’nun yanına döner.  TG+, TG- 
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Kart 2-2 
 

 
 

Harita üzerinde Eriha Kenti’ni 
gösterin (Arka sayfa).  
 

Eriha iki ayrı surla (duvarla) 
çevriliydi. İç tarafta kalan 
duvarla dış duvar arasında 
3,5 ila 4,5 metre boşluk vardı  
ve yüksekliği 9 metre kadardı.  
 
 

Okul öncesi çocuklar iki casus 
Eriha’ya doğru yola çıktığında 
onlara el sallamaktan 
hoşlanacaklardır.  

 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 

“Casus” sözcüğünü tahtaya asın. 

Aşağıdakilerden hangisi casusu tanımlar? 

a) Gözleri çok iyi gören bir sinek. 

b) Uzaktaki nesneleri görebilmek için özel bir gözlük takan kişi.  

c) Gizli bir şekilde başka bir ülke hakkında bilgi toplayan kişi. 

d) Göze yakın bir yerde oluşan yara. 

Doğru yanıt “c”dir. Belki bir casus kitabı okumuş ya da 
televizyonda bir casus filmi seyretmiş olabilirsiniz. 

Sahne 1 – İki casus göreve gönderilir. 

İsteğe bağlı arka zemin: Arkada dağların göründüğü çöl sahnesi. Yeşu’yu 

(JW-7) ve iki casusu (JW-8 ve JW-9) yerleştirin.  

Bugün Yeşu’nun seçtiği iki casusla tanışacağız. Görevleri zorlu ve 

heyecan doluydu. Yeşu onlara, “Gidin ve Kenan diyarını inceleyin, 
özellikle Eriha’yı” dedi.  

Eriha, Şeria Irmağı’nın diğer tarafındaki büyük bir kentti. Tanrı’nın 

kendilerine ülke olarak verdiği bu topraklara girer girmez, İsrail 

halkının karşısına çıkacak olan ilk kentti. Bu nedenle Eriha’yı ele 
geçirmeleri çok önemliydi. 

İki casus İsrail kampından sessiz sedasız ayrıldılar ve ırmağa doğru 

yola koyuldular. Kutsal Kitap ırmağı nasıl geçtikleri hakkında bilgi 

vermez, ancak büyük olasılıkla suların sığ olan bir yerinden 

geceleyin geçtiler. Aradan çok zaman geçmeden vaat edilen 
topraklara ayak bastılar.  

Hem heyecanlıydılar hem de korkuyorlardı. Adım attıkları bu 

topraklarda kendilerini ele geçirip öldürmekten büyük zevk alacak 

bir sürü insan vardı. Attıkları her adıma çok dikkat etmeliydiler. 

Acaba Yeşu’nun öğrenmesi gereken her şeyi öğrenebilecekler 

miydi? Acaba tehlikelerle dolu bu yabancı topraklardan sağ salim 
çıkabilecekler miydi?  

Tanrı izin vermedikten sonra, kendilerine hiçbir zarar gelmeyecek, 

hiçbir düşman yaklaşamayacaktı. Çünkü bu casuslar Tanrı’nın 

halkındandılar. Tanrı, halkını korur. Bugün Tanrı’nın çocuğu olan 
herkes için de geçerlidir bu. 

Kutsal Kitap’ta yazılı olan şu harika sözleri dinleyin: “Rab’be gü-

venen güvenlikte olur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:25). Eğer İsa 

Mesih’in günahınızı üstlendiğini biliyorsanız, Tanrı’ya aitsiniz 

demektir ve Tanrı sizi koruyacaktır. Gizlediğiniz bir korkunuz var 

mı? Belki başkaları bu korkunuzun aptallık olduğunu düşünüyor 

olabilir, ama size göre gerçektir bu hissettikleriniz. Kutsal Kitap’ın 

çeşitli yerlerinde Tanrı, halkına tekrar tekrar, “Korkmayın” der. 

Tanrı Sözü, Rab’be güvenenlerin güvenlikte olacağını vaat eder. 

Tanrı, çocuklarını günün ve gecenin her dakikasında korur. 

Bunun anlamı, bir Hıristiyan asla bacağını kırmaz, hasta olmaz ya 

da dövülmez demek değildir. 
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Tanrı izin vermedikçe bu türden şeylerin başımıza gelemeyeceğini 

ifade eder. Tanrı, çocuklarını her zaman gözeten ve koruyan, sevgi 
dolu ve kudretli göksel Babamız’dır. 

Tanrı o iki casusu da koruyordu. Yabancısı oldukları bu topraklarda 
O’na ne kadar da ihtiyaçları vardı. 

 

Sahne 2 – Rahav casusları gizler 

Yeşu 2:2-7 

İsteğe bağlı arka zemin: Üzerinde keten saplarının olduğu bir evin damı (JW-11).  

Casuslar Eriha’ya vardıklarında karşılarında kenti çepeçevre saran 

kocaman, yüksek ve geniş bir duvar buldular. Bu duvar o kadar 

genişti ki, bazı kişiler duvar üzerine inşa edilmiş evlerde 

yaşıyorlardı. Düşmanların girişine engel olmak için büyük demir 

kapılar her gece kapatılıyordu. Ancak bizim bu iki casus – ki Kutsal 

Kitap bunun detayını vermez– kentin içine girmeyi başardı. Hiç 

kimse, ama hiç kimse onların kimliklerini ya da ne amaçla orada 

olduklarını bilmemeliydi. Bir süre sonra öğrenmeleri gereken her 

şeyi öğrenmişlerdi. Geceleri kentin kapılarının kapandığını 
keşfetmişlerdi. Tanrı onları geceyi geçirecekleri yere yönlendirdi. 

İki casus gizlice (ya da öyle olduğunu düşünerek) surların üstündeki 

evlerden birine doğru ilerlediler. Gittikleri evde oturan kadının adı 

Rahav’dı (Rahav’ı JW-12 yerleştirin). İsrailliler ve onların Tanrısı 

hakkında işitmişti. Casusların geceyi evinde geçirmesine izin 

vermesi kendisi için büyük bir tehlike yaratmasına rağmen buna göz 
yumdu. Onları damdaki keten saplarının altına sakladı. 

(Casusları keten saplarının altına- JW-13 ve JW-14- yerleştirin.) 

Ne Rahav ne de casuslar birisinin kendilerini gördüğünü ve kuş-

kulandıklarını bilmiyordu. Eriha Kralı’nın kulağına acil bir haber 

ulaştı, “Hey bakın, İsrailliler’den bazıları kentte casusluk yapıyorlar.” 

Kral derhal bulunmaları için emir verdi. 

Kısa bir süre içinde casusların Rahav’ın evine gittiği ortaya çıktı. 

Kralın muhafızları hemen kapısına dayandılar. “Buraya gelen o 
adamları bize teslim et” dediler. “Casus onlar!” (Şekil JW-15’iyerleştirin.) 

Rahav aceleyle muhafızlarla konuşmaya gitti: “Evet, sözünü 

ettiğiniz adamlar buraya geldiler, ama ben kim olduklarını 

bilmiyordum ki. Hava kararırken, kentin kapılarının kapanma 

saatinden önce çıkıp gittiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ama 
acele ederseniz herhalde yakalarsınız onları.” 

Rahav yalan söyledi – bunu casusları korumak için yaptı. Oysa bu 

adamları korumak için Tanrı’nın böyle bir yalana ihtiyacı yoktu. 

Muhafızlar evi arayacak bile olsaydı Tanrı onları korurdu. Yalan 

söylemek her zaman yanlıştır. Bunu bilmemize rağmen yine de sık 

sık yalan söyleriz. Bu ve buna benzer başka konularda Tanrı’ya 

itaatsizlik ederiz ve bu nedenle günahımız karşılığında 

cezalandırılmayı hak ederiz. Fakat Rahav Tanrı’nın Yasası’nı 

bilmeyen bir ulustan geliyordu.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-3 
 

 
 

Kart 2-4 

 
Keten sapı kumaş yapımında 
kullanılırdı ve belki de Rahav 
keten saplarını eğirerek  
bunları ipe dönüştürüyordu. 
Saman kullanarak çocuklara  
keten saplarının neye  
benzediğini açıklayın.  
 
 

Kart 2-5  
 

 
 

Dersin başlamasından önce  
bazı çocuklara kralın  
muhafızlarını canlandırmaları  
için rol verin. 
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 TG+ 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-3 
 

 
 

Rahav’ın sözlerini heyecan 
içinde nefes nefese  
tekrarlayın. 
 

Sınıfınızdakiler Kızıldeniz’in nasıl 
yarıldığını bilmiyorlarsa, orada 
olup bitenleri kısaca özetleyin. 
Mısır’dan Çıkış 14’e bakın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 2-6 
 

 
 

Muhafızlar, hâlâ damdaki keten sapları altında saklanmakta olan 

casusları yakalamak umuduyla hemen yola koyuldular. Casuslar 

güvenlikteydi. Düşmanlarının cirit attığı bu kentte Rab onları 

koruyordu. Eğer siz de Tanrı’nın çocuğuysanız güçlü bir 

düşmanınız var demektir. Bu düşman, Şeytan’dır. Rab İsa’yı 

sevmenize ve O’na itaat etmenize engel olmak ister. Bir Hıristiyan 

olduğunuz için okulunuzdaki bazı çocukların sizinle alay etmeleri 

için elinden gelen her şeyi yapar. Dua etmenize ya da Pazar Okuluna 

gelmenize gerek olmadığına ikna etmeye çalışır sizi. Şeytan sizi 

Tanrı’dan sonsuza dek uzaklaştırmak ister. Bunu yapabilir mi 

dersiniz? Rab İsa’nın Tanrı’nın çocukları hakkında söylediklerine 

kulak verin o zaman: “Onları bana veren Babam her şeyden 

üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez” 

(Yuhanna 10:29). Eğer gerçekten Tanrı’nın çocuğuysanız, sizi 

Göksel Babanız’dan hiç kimse uzaklaştıramaz. Tanrı, iki casusu 

koruduğu gibi, çocuklarını da düşmanlardan korur. 

 

Sahne 3 – Casuslar Rahav’a söz verir 

Yeşu 2:8-14 

İsteğe bağlı arka zemin: Sahne 2’yle aynı. İki casusu (JW-8 ve JW-9) ve 

Rahav’ı yerleştirin..  

Muhafızlar gözden uzaklaşınca Rahav dama çıkıp casuslarla konuş-

tu. 

“RAB’bin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum. Sizden ötürü dehşete 

kapıldık; ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. 

Mısır’dan çıktığınızda RAB’bin Kızıldeniz’i önünüzde nasıl 

kuruttuğunu, düşmanlarınızı yenmenize nasıl yardım ettiğini işittik. 

Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı.” 

Rahav konuşmasına onlardan büyük bir iyilik isteyerek devam etti: 

“Size iyilik ettiğim gibi, kenti ele geçirdiğinizde siz de aileme iyilik 

edeceğinize lütfen RAB adına ant için.” 

Casuslar bunu kabul ettiler. “İstediğin gibi olsun. Rab bize bu kenti 

verdiğinde, sana ve ailene hiçbir zarar vermeyeceğiz.” 

 

Sahne 4 – Casuslar kırmızı iple aşağıya iner 

Yeşu 2:15-22 

İsteğe bağlı arka zemin: Kent surları üzerindeki ev; evin içinde bir pencere. 

Casusların Eriha’dan çıkıp Yeşu’ya gitmeleri gerekiyordu. Kentin 

sokaklarından geçmeleri tehlikeli olabilirdi. Rahav’ın aklına parlak 

bir fikir geldi. Evde bulduğu uzun bir kırmızı ipi ya da normal 

renkli bir ipi evinin kirişlerinden birine bağladı ve pencereden aşağı 

doğru sarkıttı. 

Rahav’ı, ipin yere sarkıtıldığı pencere önüne (JW-16) yerleştirin. Casusları 

aşağıya sarkıtılan ip (JW-17 ve JW-18) üzerine yerleştirin. 

Rahav onlara, “Aşağıya inin ve üç gün boyunca dağlarda saklanın, 

yoksa sizi kovalayanlarla karşılaşabilirsiniz” dedi. 



 Yeşu, Tanrı’nın Savaşçısı 

 17 

İki adam pencereden aşağıya sarkıtılan kırmızı ipe tutunarak kent 

surlarının dışındaki topraklara indiler. Ne harika bir kaçış planıydı 

bu! Tanrı onları her zaman koruyordu. Pencereden sarkıtılan kırmızı 

ip, bizlere Tanrı’nın, çocuklarını en büyük tehlikeden –günahın 

karşılığı olarak sonsuza dek cezalandırılma tehlikesinden– nasıl 

koruduğunu hatırlatır. Hepimiz bu cezayı hak ediyoruz. Fakat Tanrı 

biricik Oğlu Rab İsa Mesih’i dünyaya gönderdi. O bu dünyadayken 

kusursuz bir yaşam sürdürdüğü için hiçbir cezayı hak etmedi. Buna 

rağmen çarmıhta öldü ve Tanrı O’nu bizim günahımıza karşılık 

olarak cezalandırdı. Çarmıh üzerinde ölürken O’nun değerli kanı, 

günahın kaldırılması için döküldü. Sonsuza dek sürecek olan 
cezadan kurtulabilmemizin tek yolu buydu.  

İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde kurtulursunuz – 

güvende olursunuz. Kurtarıcınız sizin uğrunuza değerli kanını 

döktüğü için asla cehenneme gitmeyeceksiniz. Kutsal Kitap, “O’na 

iman eden hiç kimse mahvolmayacak...” der (Yuhanna 3:18). Bizim 

hak ettiğimiz cezadan kurtulmamız, o iki casusun kırmızı ipi 
kullanarak yaptığı kaçıştan çok daha harika bir kaçıştır. 

Ayakları kentin dışındaki toprağa değince, Rahav’a seslenip, 

“Dinle, kenti fethetmek üzere buraya döndüğümüzde, bu ipin 

pencerenden sallandığından emin ol ki, burasının senin evin 
olduğunu bilelim. Böylece evindeki herkes güvenlikte olur” dediler.  

Üç gün boyunca saklanacakları dağlara doğru aceleyle ilerlediler ve 

karanlık içinde gözden kayboldular. 
 

Sahne 4 – Casuslar Yeşu’ya rapor verir 

Yeşu 2:23-24 

İsteğe bağlı arka zemin: Sahne 1’in aynısı. 

İki casus sağ salim Şeria Irmağı’na ulaştılar. Bir kez daha sığ bir 

bölgeden karşı kıyıya geçtiler. Başlarından geçen heyecan dolu 
olayları Yeşu’ya anlatmak için acele ediyorlardı.  

Yeşu’yu (JW-7) ve iki casusu (JW-8 ve JW-9) yerleştirin.  

“Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti” dediler Yeşu’ya. 

“Orada yaşayan herkesin dizlerinin bağı çözüldü.” Casuslar 

Tanrı’ya güvenebileceklerini biliyorlardı. Yola çıktıklarından beri 

attıkları her adımda kendilerini korumamış mıydı? Eğer siz de 

Tanrı’nın çocuğuysanız, Tanrı’nın sizi her durumda koruyacağından 

emin olabilirsiniz. O sizi tehlikelerden, Şeytan’dan ve günahınıza 

karşılık cezalandırılmaktan koruyacaktır. Tanrı’nın çocuğu olmak 
harika bir şeydir! 

Acaba bugün aramızda Tanrı’nın günaha karşılık vereceği cezadan 

kurtulmamış olan kimse var mı? Bu cezayı hak ettiğinizi biliyor-

sunuz ama yine de tüm yüreğinizle güvende olmak istiyorsunuz. 

Eğer günahınızdan dolayı üzüntü duyuyor ve İsa Mesih’in günahı-

nızı kaldırmak üzere öldüğünü ve değerli kanını akıttığını biliyor-

sanız, O’na hemen iman edebilirsiniz. Sessizce O’nunla konuşup 

şunları diyebilirsiniz: “Rab İsa, günahımdan dolayı çok üzgünüm. 

Şimdi benim günahımı üstleneceğine iman ediyorum. Benim uğruma  

 

 

TG+  

 

 

 

 
 
Çocuklardan ayağa  
kalkıp ezber ayetini tekrar  
etmelerini ve “Kanınla aklandım  
ben” adlı ilahiyi  
söylemelerini isteyin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 2-2 
 

 
 

TG+ 

 
 
 
 
 

TG- 
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Tekrar Oyunu 

Yardım et! Duvara  

yapıştım! 
 

Çocukları iki gruba  
ayırın. Her grup duvara 
“yapışacak” birisini  
seçsin (seçilen kişinin  
sırtı, başı elleri ve ayakları 
duvara dayalı olacaktır.) 
Sorulan soruya doğru  
yanıt veren çocuk,  
takımından olan yapışık 
arkadaşının yapışık  
olan bir kısmını  
kurtarmaya yardım  
eder (örneğin, ellerini).  
Soruya doğru yanıt  
alınmazsa puan verilmez, 
ancak diğer takım yanıtı 
tahmin etmeye çalışabilir.  
Her iki takımın da en  
fazla altı doğru yanıt  
verme hakkı vardır, ki bu 
altı doğru yanıt, yapışık 
olan çocuğun başını,  
sırtını, her iki elini ve  
her iki ayağını kurtarır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öldüğün ve değerli kanını verdiğin için sana şükrederim.” İsa 

Mesih’e iman ettiğinizde Tanrı’nın çocuğu olursunuz. Tanrı sizi 

koruyacaktır. Şunu vaat eder: “O’na iman eden yargılanmaz...” 

Yuhanna 3:18 

Rahav güvende miydi? Casusların dediğine inanmak durumun-

daydı. Belki o kırmızı ipi penceresinden sarkık tuttu. Öyle olmasa 

bile, hiç şüphesiz ki bu ipi sarkıtmaya hazır bekliyordu, çünkü 

güvenliği bu kırmızı ipi penceresinde tutmasına bağlıydı. İsrailliler 

Eriha’ya geldiklerinde Rahav’ın başına gelenleri öğrenmek 

isterseniz, bir sonraki dersimize mutlaka katılın.  

 

Tekrar soruları 

1 Yeşu niçin iki casus gönderdi? (Girecekleri toprakların nasıl 

olduğunu keşfetmek için.) 

2 Eriha hakkında ne öğrendiler? (Yüksek ve geniş surlar, geceleri 

kapanan güçlü kapılar.) 

3 Casuslar İsrail kampından uzakta oldukları süre içinde neden 

güvendeydiler? (Çünkü Tanrı onları korudu.) 

4 Tanrı kimi korur? (Çocuklarını) 

5 Hıristiyanlar’ın Tanrı’yı sevmelerine ve O’na itaat etmelerine 

engel olmak isteyen Tanrı düşmanı kimdir? (Şeytan) 

6 Casuslar Eriha Kenti’nde nerede kaldılar? (Rahav’ın evinde.) 

7 Kralın muhafızları geldiğinde Rahav onları nerede sakladı? 

(Damdaki keten saplarının altında.) 

8 Muhafızlar geldiğinde Rahav nasıl bir hata yaptı? (Yalan 

söyledi.) 

9 Casuslar Eriha’dan nasıl kaçtılar? (Rahav’ın evinin 

penceresinden sarkıtılan kırmızı bir ipe tutunarak.) 

10 Bu kırmızı ip bize neyi hatırlatır? (Rab İsa’nın bizi günahtan ve 

günahın cezasından kurtarmak üzere öldüğünde akıttığı kanı.) 
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Ders 3 
Eriha Kenti’nin Ele Geçirilmesi 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yeşu 3:1 – 4:18 

Yeşu 5:13 – 6:27 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarına zafer verir. 

 

Uygulama  

Kurtulmuşlar:  Günaha karşı zafer kazanmak için 

Mesih’e iman edin. 

 

Ezberlenecek ayet 

Yeşu’yla ilgili bölümlerin tamamını öğretecek-

seniz önceki derslerdeki iki ayeti tekrar edin. 
 

Bu dersi tek başına öğretecekseniz İbraniler 2:18’i 

kullanmanızı öneririz. 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 3-1, 3-4, 3–5, 3-6, 4–1, 4-2, 4-3, 

4-4, 4-5 ve 4–6 

Veya 

 Şekil JW-2, JW-6, JW-7, JW-8, JW-9, 

JW-10, JW-12, JW-19, JW-20, JW-21, 

JW-22, JW-23, JW-24, JW-25, JW-26a-b, 

JW-27a-b, JW-28, JW-29, JW-30, JW-31  

ve JW-32 

 Arka zemin: Tüm sahneler için düz arka 

zemin kullanın. 

 Irmak için mavi bir şerit ve kuru dere 

yatağı. 

 Birlikte kullanılacak şekiller JW-26 ve 

JW-26b. JW-27a ve JW-27b için de aynı 

sırayı izleyin. Arka zemini hazırlarken 

JW-26’yı JW-27’nin üzerine yerleştirin. 

Sahne 3’e geldiğinizde JW-26’yı çıkarın.  

Ve 

 Üzerine temel gerçeğin yazıldığı ve bu 

gerçeğin öğretildiği her aşamada öğret-

men tarafından gösterilecek olan kalkan 

şekilli karton. 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Eriha Irmağı’ndan geçiş. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Yeşu ve halk Eriha’yı uzaktan görür. 

2. Rab kendisini Yeşu’ya gösterir. TG+ 

3. Rab talimatlar verir.                     

4. Yeşu ve halk Eriha’nın çevresinde dolaşır.  

5. Yedinci gün, kentin etrafında yedi kez dola-

şırlar. 

6. Bütün güçleriyle bağırırlar. 

 

Doruk Noktası 

7. Eriha’nın surları yıkılır. TG+ 

8. İsrailliler kenti ele geçirir. 

9. Rahav ve ailesi kurtulur. TG+ 

 

Sonuç  

 Eriha yıkılır. 
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Kısa ders 

Bu derste kurtulmamış çocuklara yönelik bir uygulama olmadığın-

dan aşağıdakileri dersinize dahil edebilirsiniz. 

Çocuklara bir doğum günü kartı gösterin ve böyle bir kartı ne gibi 

zamanlarda alacakları hakkında konuşun. “Doğum günü” ne de-

mektir? Ailenize katıldığınız gündür. Bir ailenin parçası olmak çok 

güzeldir. Özellikle Tanrı’nın ailesinde olmak çok daha güzeldir. 

Bir çocuk ne zaman Tanrı’nın çocuğu olur? (Çocukların düşüncelerini 

sorun.) 

 Doğdukları zaman 

 Kiliseye ilk kez gittiklerinde 

 Pazar okuluna gittiklerinde 

Bunların hiçbiri doğru yanıt değildir. Doğru yanıtı nerede bula-

biliriz? Kutsal Kitap’ta. Yanıtı Yuhanna 1:12’de buluruz (sesli olarak 

okuyun). Rab İsa’yı kabul edip adına iman edenlerin hepsi Tanrı’nın 

çocuklarıdır. Eğer siz de Tanrı’nın ailesine katılmak istiyorsanız, 

Rab İsa’yı bugün kabul edebilirsiniz. Rab İsa’ya, yaşamınıza gel-

mesini ve bütün günahlarınızı bağışlamasını istediğinizi söyleyin. 

Bunu yapmakla O’na iman etmiş olursunuz. Eğer bunu yaparsanız, 

Tanrı’nın ailesine doğduğunuzu ve Tanrı’nın çocuğu olduğunuzu 

bileceksiniz. Belki de bu konuda birçok sorunuz var. Tanrı’nın ço-

cuğu olmak istiyorsunuz, fakat bunun nasıl gerçekleşeceğini 

bilmiyorsunuz. Dersin sonunda gelin ve lütfen benimle konuşun. 

Kutsal Kitap’a bakarak size açıklamak isterim. Beni .......... (yer 

belirleyin) bulabilirsiniz. 
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Ders 

Sahne 1 – Eriha Irmağı’ndan geçiş 

Yeşu 3:1 – 4:18 

Tanrı’nın halkı Eriha Irmağı’nın kenarında toplandı ve üç gün 

boyunca orada kamp yaptı. 

Yeşu’yu (JW-2) ve İsrailliler’i (JW-6, JW-8, JW-9 ve JW-10) yerleştirin. 

Irmak için mavi şeridi de koyun. 

Yeşu kâhinlere, Rab’bin Antlaşma Sandığı’nı halkın önünde ilerle-

yerek ırmağa doğru taşımaya başlamalarını buyurdu. 

Görevlileri (JW-19 ve JW-20) ve sandığı taşıyan kâhinleri (JW-21) yerleştirin. 

Yeşu’yu (JW-2) şekil JW-7 ile değiştirin. 

Yeşu bütün halka seslenerek, “Gelin ve Tanrınız Rab’bin sözlerine 

kulak verin. Tanrı’nın birazdan aranızda yapacağı şeyle, O’nun ara-

nızda yaşamakta olduğunu ve gideceğiniz topraklardaki düşmanları 

önünüzden silip atacağını bileceksiniz” dedi. 

Yani Tanrı onlara zafer vaadi verdi! 

Yeşu’yu (JW-7) şekil JW-24’le değiştirin. Sandığı taşıyan kâhinleri (JW-21) 

ırmağa doğru yaklaştırın. 

Eriha Irmağı sel döneminde olduğu için halk gürül gürül akmakta 

olan suları izliyordu. Adım atılamayacak kadar tehlikeli görünü-

yordu. Ama kâhinler sulara doğru ilerlemeye başladılar. 

Halkın gözü önünde sular çekilmeye başladı ve dere yatağı kurudu. 

Kâhinler iyice ilerleyip kurumuş ırmağın ortasında durdular. 

Irmağın üzerine kurumuş dere yatağını koyun. İlerlemekte olan askerleri (JW-

22 ve JW-23) yerleştirin.  

Yukarıdan akmakta olan su birikmeye başladı ve kocaman bir yığın 

halini aldı. Aşağı yöndeki su akıp gitti ve halk çamur içinde değil, 

kuru topraklarda ilerledi! İki milyon kişi yürüyerek karşıya geçti! 

Yeşu’yu (JW-24) şekil JW-7 ile değiştirin. Kâhinler (JW-21) hariç tüm şekil-

leri ırmağın diğer kıyısına yerleştirin.  

Tanrı Yeşu’ya, dere yatağından on iki büyük taş alınmasını ve bu 

taşların ırmağın kenarına yığılmasını buyurdu.  

On iki taşı (JW-25) yerleştirin. 

Bu taşlar Tanrı’nın yaptığı mucizeyi onlara hatırlatacaktı.  

Sonunda Antlaşma Sandığı’nı taşıyan kâhinler ırmağın ortasından 

ayrılıp kıyıya çıktılar. 

Kâhinleri (JW-21) ırmağın diğer kıyısına ilerletin.  

Irmak anında tekrar suyla doldu; sular kenarlara yayılmaya başladı. 

Herkes Vaat edilen topraklara girdikleri için çok ama çok mutluydu.  

 

 

 

 
 

Kart 3-1 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kart 3-4 
 

Kart 3-5 

 
 

 
 

Kart 3-6 
 

 

 

 

 

(ırmak) 

(ırmak) 

(ırmak) 

(Dere yatağı kurumuş ırmak) 
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Kart 4-1 

 

Harita üzerinde (arka sayfada) 
Eriha’yı gösterin.  

 

 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kutsal Kitap’tan ayetleri  
okumak konuşulanlara  
daha büyük bir yetki  
sağlar.  

 

 

 

 
 

 
Kart 4–2 
 

 
 

Yüz ifadeleriniz, ses 
tonlamalarınız ve yaptığınız 
hareketler hikâyenin bu  
kısmını heyecan dolu bir  
şekilde aktarmanıza yardımcı 
olacaktır. Sakin ve saygı  
dolu bir ses tonu kullanın. 

 

Kart 4-3 
 
 

Sahne 2 – Gözle görülemeyen komutan 

Yeşu 5:13-15 

İsteğe bağlı arka zemin: Eriha’nın uzaktan görüldüğü dış mekan sahnesi. 

Fakat önlerinde yapılacak savaşlar ve fethedilecek kentler vardı. 

Yıkılan duvarların (JW-27a-b) üzerine gelecek şekilde Eriha Kenti’ni (JW-

26a-b) yerleştirin. 

Eriha tam karşılarında yüksek ve geniş surlarıyla dimdik duruyordu. 

Ele geçirmeleri gereken ilk kent buydu. Fakat bunu nasıl yapacak-

lardı? Eriha halkı kente giriş çıkışları durdurmak için kent kapılarını 
kapamışlardı. 

Yeşu Eriha hakkında düşünürken (Yeşu’yu JW-2 yerleştirin) Tanrı’nın 

vaatlerini hatırlamıştı mutlaka – bu toprakları kendilerine 

vereceğine, her düşman karşısında zafer vereceğine dair vaatleri. – 

Tanrı vaatlerini asla değiştirmez, bu nedenle İsrailliler zaferden 
emin olabilirlerdi. 

İsa Mesih’i seven ve O’na ait olan bizler de savaşlara girmek du-

rumunda kalırız. Elbette ki bizler kentleri ele geçirmek için savaş-

mayız, ancak yaşantılarımızda savaşıp üstesinden gelmemiz gere-

ken yanlış şeyler ve denenmeler vardır. Öfkeyle başı dertte olan bir 

Hıristiyan mısınız? Bağırıp çağırıyor, ayağınızı öfkeyle yere vuru-

yor ve sakinleşince yaptıklarınızdan utanç mı duyuyorsunuz? Belki 

de sizin sorununuz tembellik, küfretme ya da gurur olabilir. İşte bü-

tün bunlar üstesinden gelmemiz gereken şeylerdir. Bunlara karşı 

girdiğimiz savaşları mutlaka kazanmalıyız. Gelin Tanrı’nın verdiği 

vaatlerden bazılarını birlikte dinleyelim. (Çocukların birinden Romalı-

lar 6:14’ü okumasını isteyin.) Bunun anlamı günahın artık sizin efendi-

niz olmadığıdır. Bu nedenle günaha itaat etmenize gerek yoktur. 

(Çocukların birinden İbraniler 2:18’i okumasını isteyin.) Bu bize, Rab 

İsa’nın yanlış bir seçim yapmaya zorlanmanın nasıl bir şey 

olduğunu bildiğini ve denenmeden geçerken bize yardım 

edebileceğini gösterir. (Çocukların birinden 1.Korintliler 10:13’ü okuma-

sını isteyin.) Bu sözler bize, üstesinden gelemeyeceğimiz bir denen-
meyle asla karşılaşmayacağımızı söyler. 

Görüyorsunuz, Tanrı tıpkı İsrail halkına vaat ettiği gibi biz çocuk-
larına da zafer vaat eder. 

Yeşu bir anda yalnız olmadığını fark etti (Rab’bin ordusunun komuta-

nını JW-28 yerleştirin.)  Başını kaldırdığında yanı başında elinde kılıç 

olan bir adamla karşılaştı. Yeşu bu adamı tanımadığı için ona, “Sen 

bizden misin, karşı taraftan mı?” diye sordu. Adam, “Hiçbiri” dedi, 
“Ben Rab’bin ordusunun komutanıyım” dedi. 

Bunun üzerine Yeşu, bu adamın Rab’bin kendisi olduğunu ve teşvik 

vermek üzere geldiğini anladı. “Efendimin kuluna buyruğu nedir?” 
diye sordu. 

Rab, “Çarığını çıkar, çünkü bastığın yer kutsaldır” dedi. Yeşu 
hemen çarıklarını çıkarttı. 

 JW-2 no’lu Yeşu’yu JW-29’la değiştirin. 

Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. 
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Tanrı böylece Yeşu’ya, kendisiyle ve İsrail halkıyla olduğunu bir 

kez daha hatırlatıyordu. 

İşte ancak bu sayede güçlü Eriha Kenti’ni ele geçirebileceklerdi. 

Her şeye gücü yeten kutsal Tanrıları onlarla birlikteydi. Ondan daha 

güçlü bir ordu ya da kral olabilir miydi? HAYIR! Sevgili Hıristiyan 

çocuklar, bir savaşın içinde misiniz? Bencilliği, öfkeyi, tembelliği, 

küfürlü konuşmaları yenmeye mi çalışıyorsunuz? Unutmayın ki yal-

nız değilsiniz. Tanrı sizinle. İşin doğrusu, Kutsal Ruh’u aracılığıyla 

sizin içinizde yaşıyor. Tanrı, sizin savaşmakta olduğunuz her şey-

den çok daha büyük ve güçlüdür. Tıpkı Yeşu’nun zaferden emin ol-
duğu gibi siz de savaşınızı kazanabilirsiniz. 

Rab Yeşu’ya, Eriha Kenti’ni ele geçirmek için çok ilginç buyruklar 

verdi. Bu buyruklar o kadar ilginçti ki, kentin içinden kendilerini 

izleyen halk, onların çok saçma davrandığını düşünüyor olmalıydı. 

Fakat Yeşu zafere ulaşmak için Rab’bin buyruklarını eksiksiz ye-
rine getirmeleri gerektiğini iyi biliyordu. 

 

Sahne 3 – İsrail halkı Eriha Kenti’nin çevresinde yürümeye 

başlar 

Yeşu 6:8-15 

İsteğe bağlı arka zemin: Kentin yüksek surları rahatlıkla görülmektedir. 

Silahlı askerleri (JW-22, JW-23, JW-8, JW-9 ve  JW-19), sandığı taşıyan 

kâhinleri (JW-30), boru çalanları (JW-10 ve JW-31), emir veren Yeşu’yu (JW-

24) yerleştirin. 

Yeşu bütün halkı toplayıp yapmaları gerekenleri anlattı. 

“En önde silahlı askerler (öncüler) yürüyecek. Onların ardından 

Rab’bin Antlaşma Sandığı’nın önünde yedi kâhin ilerleyecek. Onlar 

koç boynuzu borular çalacaklar. Sandığın arkasındaysa geri kalan 

bütün erkekler sıra halinde yürüyecekler. İleri!” 

Silahlı öncüler yola koyulduğunda arkalarında yedi kâhin ve Ant-

laşma Sandığı’nın peşinde ilerleyen erkekler vardı. Kâhinler boru-

larını çalıyordu, fakat geri kalan herkes tamamen sessizdi. Eriha 

Kenti’nin çevresinde bir kez dolaştıktan sonra kamplarına geri dön-

düler. Aynı şeyi altı gün boyunca yaptılar. Belki aralarından bazı-

ları, “Bu yolla kenti ele geçirmemiz mümkün değil” diye şikayet 
ediyordu. 

Eriha’nın içindekilerse her gün surların etrafında süregelmekte olan 

bu uzun ve sessiz yürüyüşü şaşkınlıkla izlemekteydiler. Neler olup 
bitiyordu? 

 

Sahne 4 – Eriha’nın ele geçirilmesi 

Yeşu 6:15-21 

İsteğe bağlı arka zemin: Bir önceki sahneyle aynı. 

Tanrı’nın yedinci günle ilgili planı farklıydı. Yedinci gün geldiğin-

de Yeşu halka, kentin etrafında yedi kez dolaşmalarını söyledi. Bir, 

iki, üç, dört, beş, altı, yedi kez... Önceki altı günden hiçbir farkı 

yoktu: Kâhinler borularını çalıyor ve geri kalan herkes sessiz bir şe-

kilde yürüyordu. Hep birlikte kentin etrafında yedinci kez dolaştılar. 

 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 4–4 

 

 
 
 

 
 
Sıraya geçin. Altı parmağınızı 
havaya kaldırın. 
 

Okul öncesi çocuklar  
günleri birer birer  
altıya kadar sayabilirler.  
 

Yedinci gün, kentin  
çevresinde yedi kez  
dolanıldığı için yediye  
kadar sayın. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Talimat: Borular yedi kez 
uzun uzun çalındıktan 
sonra bağırın. 
 



 Yeşu, Tanrı’nın Savaşçısı 

 

 

24 

 

Kart 4-5 

 
Herkes bağırsın.  Dersten  
önce yıkılan nesnelerden  
çıkan sesleri bir kasede 
kaydedin ve herkesin  
bağırdığı anda bunu çalın. 

 

 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunun ardından Yeşu yeni bir buyruk verdi: “Bağırın! RAB kenti 

size verdi!” 

Kâhinler borularını çaldı ve halk hep bir ağızdan bağırdı. İşte her 

şey o anda oldu! 

JW-26a-b şekillerini çıkarın. 

Eriha’nın yüksek ve kalın duvarları yerle bir oldu. Surlara dokunan 

bile olmamıştı, fakat duvar paramparça oldu. İsrail halkı şaşkınlık, 

Eriha halkıysa korku içindeydi. Bunu yapan Tanrı’ydı; halkına zafer 

verdi. 

İsrailliler’in her biri, bunun Tanrı’nın kazandığı bir zafer olduğunu 

biliyordu. Kenan diyarında yaşayan halk da, İsrailliler’in Tanrı-

sı’nın ne kadar güçlü olduğunu anlamış olmalıydılar. 

İsa Mesih sizin Kurtarıcınızsa, O sizin de Tanrınız’dır. Girdiğiniz 

savaşlarda size zafer vermek ister. Hıristiyan çocukların sık sık sa-

vaşa girdiği bazı konuları söyleyebilir misiniz? 

Size Ruşen’in başından geçenleri anlatayım. Ruşen’in başı küfürle 

dertteydi. Evde, özellikle öfkelendikleri zaman, anne babası çok 

küfrediyordu. Bu sayede Ruşen de onlardan öğrenip onlar gibi ko-

nuşmaya başladı. On yaşına geldiğinde Ruşen Hıristiyan oldu ve o 

andan itibaren Tanrı’yı hoşnut etmek istedi. Bir gün Kutsal Ki-

tap’ında şunları okudu: “Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet da-

hil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da 

edepsiz söz çıkmasın” (Kol.3:8). “Edepsiz söz” ifadesi aklına ta-

kıldı kaldı. Ağzından çıkan sözleri düşündü; bunların Rab’bi hoşnut 

etmediğini biliyordu. “Rab, ne olursun küfürlü konuşmamam için 

bana yardım et” diye dua etti. Küfürlü konuşmalar bir anda bitmedi, 

ama kullandığı kötü sözleri çok daha çabuk fark eder ve bunlardan 

dolayı utanır oldu. Bu sorunu hakkında kendisini çok seven ve bir 

Hıristiyan olan Tamer Ağabey’le konuştu. Tamer Ağabey de Ruşen 

için dua etti. Ruşen her geçen gün daha az küfürlü söz kullanıyordu. 

Bir gün babasının annesine söylediklerine kulak misafiri oldu. 

“Ruşen’in Hıristiyan olması onu gerçekten değiştirdi, özellikle 

konuşmaları çok değişti. Ne küfrediyor ne de kötü sözler kullanıyor 

artık.” Kendi kendine mırıldanarak şöyle devam etti: “Onu örnek al-

mamız gerek sanırım.” 

Ruşen savaşı kazandığı, daha doğrusu Tanrı kendisine zafer verdiği 

için mutlu ve şükran doluydu. Eğer Hıristiyan’sanız, tıpkı İsrailli-

ler’in yaptığı gibi siz de savaşı kazanabilirsiniz. 

Surlar yıkılınca İsrailli askerler kente kolaylıkla girip kent halkını 

tutsak aldılar. Eriha halkı kötülüğe öylesine tutsak olmuştu ki, bu 

nedenle Tanrı Yeşu’ya herkesi ve her şeyi yok etmesini söyledi. 

İsrail halkı kendisi için hiçbir ganimet almayacaktı. Bütün gümüş, 

altın, bronz ve demir Rab için bir kenara ayrılacaktı; hepsi Rab’bin 

hazinesine dahil edilecekti. Eriha’ya doğru ilerlemeye başladıkların-

da bütün İsrail halkı bu buyruğu biliyordu. 
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Sahne 3 – Rahav ve ailesi kurtulur 

Yeşu 6:19-27 

İsteğe bağlı arka zemin: Arka planda görülen yıkılmış duvarlar (JW-27a-b). 

Eriha halkının kaçma şansı yoktu. Koca kentte sadece birkaç kişi 

kaçma çabası göstermeden güvende olacağını biliyordu. Bunların 

kim olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, Rahav ve ailesi. Niçin gü-

vendeydiler? 

Çünkü casusların sözüne inanıp pencerelerine kırmızı ip bağlamış-

lardı. 

Yeşu (JW-2’yi yerleştirin) casuslara (JW-8 ve JW-9’u yerleştirin) gidip 

Rahav’ı ve ailesini aramalarını söyledi. Onlar da hemen gidip pen-

ceresinde kırmızı ip bağlı olan evi buldular. 

Rahav ve ailesi evin içinde bekliyordu. Onlar kentin dışına (JW-12 ve 

JW-32’yi yerleştirin) güvenlik içinde çıkarken, Eriha halkı kim bilir 

onlara nasıl da imreniyordu! Rahav İsrail’in Tanrısı’na inandığı ve 

penceresine o kırmızı ipi bağladığı için herhalde çok mutluydu. 

Geçen dersimizde o kırmızı ipin bize Rab İsa’nın değerli kanını ha-

tırlattığını öğrenmiştik. O öldüğü için Tanrı’nın çocukları günahtan 

kaynaklanan cezadan özgür olurlar. Ayrıca ölümünden dolayı Tanrı, 

çocuklarına zafer verir. Hıristiyan olmadan önce, yaşamınıza günah 

hakimdir. Bu yüzden yanlış seçimler yapmak çok kolaydır. Fakat 

Rab İsa Kurtarıcınız olduğunda, sizin yeni efendiniz O olur. Bunu 

yapabilir, çünkü ölüp dirilmekle günaha ve Şeytan’a karşı büyük bir 

zafer kazanmıştır. Bu yüzden yanlış olan şeylere karşı giriştiğiniz 

savaşlarda O’ndan yardım isteyin. Ölüp dirildiğinde en büyük zaferi 

kazandı ve sizin kazanmanıza da mutlaka yardım edecektir. Şimdi 

dua edeceğiz. Rab’bi seviyor ve Tanrı’nın çocuğu olduğunuzu bili-

yorsanız, sizi zorlayan şeyin ne olduğunu O’na söyleyin ve O’ndan 

yardım isteyin. (Sessiz dua için fırsat verdikten sonra öğretmen sesli olarak 

dua etsin.) 

Rahav kazanan tarafta olduğu için mutluydu. Büyük olasılıkla 

ailesiyle birlikte, güvende oldukları İsrail kampına yakın bir yerden 

Eriha’ya doğru dönüp bakmışlardı. Tanrı’nın halkı da kentten 

yükselen alev ve dumana bakıyor olmalıydı. Yeşu ve halkın ta-

mamı, Tanrıları’nın kendilerine verdiği büyük zaferden ötürü sevinç 

içindeydiler. 

 

Tekrar Soruları 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurun. 

1. Tanrı, halkının geçmesi için Şeria Irmağı’nın sularını 

.................... (durdurdu.) 

2.  Eriha’yı çevreleyen surlar ........... ve .............. (yüksek, genişti.) 

3. Her Hıristiyan …................ karşı savaşa girer. (günaha)  

4. ......... geldi ve Yeşu’ya Eriha’yı nasıl ele geçireceğini söyledi. 

(Rab) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Kart 4-6 

 
 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tekrar Oyunu 

 

Temizleyiciler 
 

Siyah bir keçeli kalem kullanarak 
A3 kağıdını 12 bölüme ayırın 
(üstte ve altta 6’şar sıra olarak).  
Kırmızı keçeli kalem kullanarak, 
her bir kareye birer tane gelecek 
şekilde, üstteki sıraya şu altı 
“temizleyiciyi” yazın: Elektrikli 
süpürge, sabun, tırmık, jilet, İsa, 
silgi. Mavi keçeli kalem kullanarak, 
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her bir kareye birer tane 
gelecek şekilde alttaki  
sıraya şu altı sözcüğü yazın: 
Çamur, günahın cezası, toz, 
kurşun kalem, yapraklar, 
sakal. Her sözcüğün üzerine 
gelecek şekilde kesilen 12 
kartı, sözcüklerin üst  
kısmından seloteyple 
yapıştırarak üzerlerini 
kapatın. 
 
Oyunu oynayabilmek için 
çocukları iki gruba ayırın; 
her grup sırayla soruları 
yanıtlasın. Doğru yanıt  
veren çocuk, üst ve alt  
sıradan birer tane olmak  
üzere iki kartı kaldırsın. 
Sözcükler uyumlu ise  
(elektrik süpürgesi ve toz  
gibi) çocuk kartları takımı  
için tutabilir. Eğer sözcükler 
uyumlu değilse kartlar tekrar 
sözcüklerin üzerine kapatılır. 
En çok kart toplayan  

   takım kazanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. İsrailliler kentin çevresinde .............. gün boyunca sadece bir 

kez yürüdüler. (altı) 

6. Yedinci gün kentin çevresinde ...... kez yürüdüler ve bütün güç-

leriyle bağırdılar. (yedi) 

7. Eriha’nın duvarları ............ (yıkıldı.) 

8. Tanrı, çocuklarına üstesinden gelemeyecekleri kadar .......... bir 

denemeyle karşılaşmayacakları hakkında söz verdi. (büyük) 

9. Bir kişi Hıristiyan olmadan önce, ............... o kişinin efendi-

sidir. (günah) 

10. Eriha halkından güven içinde olanlar sadece ……….......... ve    

ailesiydi. (Rahav) 

 

Devam eden etkinlik  

Temizleyiciler (tartışma) 

Uyumlu olan sözcük çiftini kullanarak “temizleyicilerin” nasıl işle-

diği hakkında tartışın (örneğin, tırmık yaprakları nasıl temizler?) 

Son soru olarak İsa’nın, günahın cezasını nasıl temizlediğini sorun. 

Çocuklara İsa’yı Kurtarıcıları olarak kabul etmişlerse, İsa’nın, ya-

şamlarındaki günahı “temizlenmesine” (günah işlememelerine) 

yardım edebileceğini açıklayın. 
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Ders 4 
Akan’ın Günahı 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yeşu 7:1-26 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının kutsal olmasını buyurur. 

 

Uygulama 

Arayanlar: Tanrı’nın huzurunda saf olabilmek 

için Mesih’e iman ederek kutsal bir 

yaşam sürmeye başlarsınız.  

Kurtulmuşlar: Tanrı’nın buyruklarına itaat edin 

ve O’na ait olduğunuzu gösterin.  

 

Ezberlenecek ayet 

“Kutsal olun, çünkü ben kutsalım” (1.Petrus 1:16) 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 5–2, 5-3, 5–4, 5–5 ve 5–6 

Veya 

 Şekil JW-6, JW-7, JW-8, JW-9, JW-10, 

JW-19, JW-20, JW-25, JW-29, JW-33, 

JW-34, JW-35, JW-36, JW-37 ve JW-38 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekan, 

çadır ve toplanma çadırı. 

 Çadırı hazırlayın (sayfa 47’deki 

diyagrama bakın.) 

Ve 

 Üzerine temel gerçeğin yazıldığı ve bu 

gerçeğin öğretildiği her aşamada öğret-

men tarafından gösterilecek olan kalkan 

şekilli karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Akan yıkılan duvarların üzerinden tırmanarak 

kente girer. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Akan yağma edilecek mallar bulur. TG 

2. Bunları alır. 

3. Saklar. 

4. İsrailliler Ay Kenti’ne saldırır.  

5. İsrailliler Ay’da yenilgiye uğrar. TG-+  

6. Yeşu dua eder.  

7. Tanrı harekete geçmelerini ister.   TG+  

8. Bütün halk Tanrı’nın huzuruna çıkar. 

9. Akan seçilir. TG+ 

 

Doruk Noktası 

Yağma edilen mallar Akan’ın çadırında bulu-

nur. 

 

Sonuç  

Akan taşlanır. TG-+ 

İsrail Ay Kenti’ni ele geçirir. 
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Önce Eriha, sonra da Ay 
kentlerini harita üzerinde 
göstererek çocukların daha iyi 
anlamalarına yardım edin.  

 

 
Kart 5-2 

 

Konuşurken gözlerinizi  
hafifçe kısın. Yüz ifadeleriniz, 
ses tonlamalarınız ve  
yaptığınız hareketler  
hikayenin bu kısmını 
anlatmanıza yardımcı 
olacaktır. 
 
Benzeri türden nesneler 
gösterebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG 

 

 

 

 

 
 

Bir sır saklıyormuş gibi 
parmağınızı dudaklarınızın 
üzerine koyun. 

 

 

 

 

 

 

Ders 

Sahne 1 – Akan’ın günahı 

Yeşu 7:1-21 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz bir arka zemin üzerinde çadır (sayfa 47’deki 

model). 

Akan Eriha Kenti’ne girebilmek için yıkıntıların üzerinden tırmandı. 

Eriha’ya giren pek çok İsrailli asker gibi görevi, hiç kimsenin 

kaçmasına fırsat vermemekti. Aniden önüne çıkan manzara 

karşısında gözleri hayranlıkla... ve arzuyla doldu. Çok güzel bir 

kaftan gördü. Kendi kıyafetleriyle kıyaslanamayacak kadar güzeldi 

bu kaftan. Üstelik bu kadarla da bitmiyordu gördükleri; altın ve 

gümüş gözlerinin önündeydi. “Yağmadan azıcık da olsa bir şey 

almalıyım” diye düşündü Akan. “Hiç kimse bunun farkına bile 

varmaz, ortalıkta o kadar çok var ki. Çadırımda sakladım mı hiç 

kimsenin ruhu duymaz.” 

İsrail halkı niçin kenti yağmalayıp zenginleşmiyordu? Buna yanıt 

verebilir misiniz? (Çocukların yanıt vermesine fırsat tanıyın.) Tanrı halka 

kendileri için hiçbir şey almamalarını ve oradaki gümüşün, altının 

ve bronzun Rab’bin toplanma çadırı için ayrıldığını söylemişti. 

Tanrı, halkının diğer halklardan farklı olmasını istiyordu. Halkının 

kendisine itaatle dolu iyi bir yaşam sürdürmesini planlıyordu. 

Kendisini hoşnut edecek şekilde yaşamalarına yardım etmek için 

birçok buyruk vermişti onlara. Tanrı’nın halkı, Tanrı’nın kutsal 

olduğunu ve bu nedenle kendilerinin de kutsal olması gerektiğini 

biliyordu. Onlara kutsal olmalarını buyurmuştu (1.Petrus 1:16). 

Tanrı’nın, çocukları için planı da aynıdır. Çocuklarının kutsal 

olmasını buyurur. Eğer siz Tanrı’nın çocuğuysanız, O’na ait 

olduğunuzu gösterecek şekilde yaşamanızı ister. Tanrı Kutsal 

Kitap’ta, uzun yıllar önce halkına söylediği gibi, çocuklarına nasıl 

yaşamaları gerektiğini söyler. Akan, o güzel kaftanı, gümüşü ya da 

altını almakla Tanrı’ya karşı itaatsizlik edeceğini biliyordu. 

Kendisini gözleyen biri olup olmadığını anlamak için etrafını 

kolaçan etti ve çabucak o güzel kaftanı, bir külçe altını ve iki yüz 

şekel gümüşü kucaklayıverdi. Çadırına gidene kadar bunları nasıl 

sakladığını bilmiyoruz, ama yine de bunu başardı. 

Akan’ı (JW-33) ve yağmaladıklarını (JW-34) çadırın içine yerleştirin. 

Çadırına girer girmez toprağa bir çukur kazdı. Önce gümüşü, sonra 

altını ve en son da kaftanı çukura koydu. Çukurun üstünü dikkatle 

örttü; artık her şey saklanmıştı. “Hiç kimsenin bunları bulması 

mümkün değil” diye düşündü. “Hepsi benim.” 

Sahne 2 – Ay Kenti’ndeki yenilgi 

Yeşu 7:2-5 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış sahne 

Elbette ki Yeşu’nun bütün bu olup bitenlerden haberi yoktu. Rab-

bin buyruğuna itaatsizlik günahını bilmiyordu. Fethetmeleri gereken 

bir sonraki kenti –Ay’ı– düşünüyordu. Ay, ele geçirilmesi zor
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olmayacak olan daha küçük bir kentti. Tanrı kendilerine Eriha’da 

zafer verdiği gibi, Ay Kenti’nden de zafer verecekti mutlaka. 

Yeşu kentin durumunu anlamak üzere casuslar gönderdi. Casuslar 

son derece teşvik edici bir raporla geri döndüler: “Ay’ı ele geçirmek 

üzere büyük bir ordu göndermemize hiç gerek yok. Kentte fazla 

erkek yok. İki üç bin asker göndersek fazlasıyla yeter.” 

Ay Kenti’ni ele geçirmek üzere üç bin İsrailli yola çıktı. Fakat hiç 

de kolay bir savaş olmadı. 

Askerleri (JW-36, JW-37 ve JW-38) ve Ay’ın surlarını (JW-35) yerleştirin.  

Ay Kenti’nin askerleri bütün güçleriyle savaştılar ve İsrail 

askerlerinden otuz altısını öldürdüler. Çok geçmeden küçük İsrail 

ordusu canını kurtarmak için kaçmaya başladı.  

Yenilmişlerdi. Herkes şaşkınlık ve telaş içindeydi. Pek çok kişi, 

“Bu nasıl olur?” diye soruyor olmalıydı. 

Bu soruyu siz yanıtlayabilir misiniz? (Çocukların katkıda bulunmasına 

fırsat verin.) Yenilmelerinin nedeni Akan’ın günahıydı. Tanrı olup 

biten her şeyi görmüştü; çok kızgın ve üzgündü. Tanrı kutsaldır; iyi 

ve kusursuzdur; doğruluğu sever. Halkına bir buyruk vermişti; 

Akan ise bu buyruğa itaat etmedi. Tanrı’nın kutsal olduğunu ve 

günahın O’nu üzdüğünü hatırlamalıyız. Eğer Tanrı’nın çocuğu 

değilseniz, yaşamınız günahla doludur ve Tanrı’yla birlikte yaşaya-

mazsınız. Günah Tanrı’ya yaklaşamaz. İsa Mesih’in tüm günahlarını-

zı üstlenmesine ihtiyacınız vardır. Ancak o zaman yaşamınız Tan-

rı’nın gözünde saf olur, Tanrı’ya ait ve O’nun çocuğu olursunuz. 

Eğer yaşamınızın günahla dolu olduğunu bilmenize ve Tanrı’yla 

doğru bir ilişki içine girmek istemenize rağmen, bunu nasıl yapa-

bileceğinizi bilemiyorsanız, bunun yanıtını size Kutsal Kitap’tan 

göstermek beni çok memnun edecektir. Dersin sonunda sıranızda 

oturmaya devam ederseniz, benimle konuşmak istediğinizi anlarım.  

Tanrı’nın ailesine katıldığınızda, Tanrı kendisinin kutsal olduğu 

gibi sizin de kutsal olmanızı ister. Bunun anlamı, kötü ve yanlış 

şeylerden uzak durmayı isteyip, iyi ve doğru şeyleri yapmak 

isteyecek olmanızdır. Bunları Göksel Babanız’la konuşun ve sizi 

bağışlamasını isteyin. Hiçbir zaman günahın küçük ve önemsiz bir 

şey olduğunu düşünmemeliyiz. Günah her zaman Tanrı’yı üzer; işte 

bu nedenle İsrailliler’in başı dertteydi. 

 

Sahne 3 – Yeşu’nun duası 

Yeşu 7:6-15 

İsteğe bağlı arka zemin: Toplanma çadırının göründüğü dış mekan sahnesi. 

Yeşu’nun etrafı korku dolu insanlarla sarılmıştı. 

İsraillileri (JW-6, JW-8, JW-9, JW-10, JW-19 ve JW-20) yerleştirin. 

Ne yapacaktı şimdi? Çok bilgece davrandı ve secde edip Tanrı’ya 

dua etti (JW-29’u yerleştirin). “Rab Tanrı” diye haykırdı, “Mah-

volmamız için mi bizi Şeria Irmağı’nın bu kısmına getirdin? Bu top- 

 

 

Kart 5-3 

Yeşu’nun dinlediğini göstermek 
üzere elinizi kulağınıza koyun. 

 

 

Kart 5-4 
 

Bu yenilginin neden olduğu 
şoku göstermek üzere  
yüz ifadeleri kullanın. 
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Kart 5-5 
 

 
 

 

 

raklarda yaşayan halklar yenilgimizi işitecekler. Bize saldırıp yok 

edecekler. Ve Rab Tanrı, senin o yüce adın duyulmayacak.”  

Tanrı Yeşu’ya hemen karşılık verdi. “Ayağa kalk” dedi, “Yere 

kapanmış ne yapıyorsun? İsrail günah işledi ve benim buyruğuma 

itaatsizlik etti. Alınması yasak olan şeyleri aldılar. Bu şeyleri 

aranızdan yok etmedikçe sizinle birlikte olmayacağım.” 

Bu olay bize Tanrı’nın ne kadar kutsal ve saf olduğunu gösterir. 

Aralarında günah varsa, onlarla birlikte olmayacaktı. Tanrı ve 

günah bir arada olamaz. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, işte bu sizin Tanrınız ve Göksel Ba-

banız’dır. Sizin de kutsal olmanızı buyurur, “Çünkü ben kutsalım” 

der (Levililer 11:44). Tanrı’nın çocukları doğru ve iyi olanı yap-

malıdır. Aşağıda verilen bazı durumlarda nasıl kutsal davranabilir-

siniz? 

...Evde, kardeşinizle güreşirken salondaki kristal vazoya çarpıp kırdı-

ğınızda? 

...Kendinizin kazanacağını düşündüğünüz bir yarışı kaybettiğinizde? 

...Sınıfınıza yeni gelen çocuğu futbol takımınıza seçerseniz, sizi dö-

veceklerini söyleyen büyük çocukların karşısında?  

Tanrı Kutsal Kitap’ta kendisini hoşnut etmek için nasıl yaşamamız 

gerektiğini gösterir. Doğru davranışın ne olduğunu kestiremediği-

nizde, kendinize şu soruyu sorun: “Acaba bu durumda Rab İsa ne 

yapardı?” Bunun ardından Rab İsa’nın yapacağını düşündüğünüz  

şeyi yapın. Böylece Tanrı’nın kutsal olmamız gerektiğiyle ilgili 

buyruğuna itaat etmiş olacaksınız. Tanrı’nın çocukları kutsal olma-

dığında, O’nu üzeriz – tıpkı Akan’ın yaptığı gibi.  

 

Sahne 4 – Yeşu Akan’la konuşur 

Yeşu 7:16-23 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. Yeşu’yu (JW-7) yerleştirin. 

Ertesi sabah Yeşu harekete geçti. Tanrı, günahı işleyen kişinin 

başına neler geleceğini Yeşu’ya söylemişti. Ama Yeşu’nun en önce 

bu kişiyi ortaya çıkarması gerekiyordu.  

İsrail halkının tamamı oymaklarına göre Yeşu’nun önüne çıktı 

(İsrailliler’i JW-6, JW-8, JW-9, JW-10, JW-19, JW-20 ve JW-39 yerleştirin.); 

toplam on iki oymak vardı. Yahuda oymağını seçti – suçlu kişi bu 

oymaktandı. 

Yahuda oymağı Yeşu’nun önünde, aile aile sıraya geçti (JW-10 

şeklini çıkarın.) Zarhit ailesi seçildi – suçlu kişi bu ailedendi. Zarhit 

ailesi Yeşu’nun önüne çıktı. Akan seçildi (JW-8, JW-9, JW-19 ve JW-20 

şekillerini çıkarın.) – suçlu kişi Akan’dı. Akan için korkunç bir an 
olmalıydı bu! 

Büyük önder Yeşu Akan’a şöyle dedi: “Oğlum, İsrail’in Rab Tan-

rısı’na onur ve görkem ver. Yaptığın şeyi söyle bana, benden gizle-

me.” 
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“Rab’be karşı günah işledim” dedi Akan. “Yaptığım şey şudur. 

Kaftan, altın ve gümüş görünce bunlara sahip olmak istedim ve 

gizlice alıp sakladım onları. Çadırımın içinde toprağa bir çukur açıp 

hepsini gömdüm.” 

Akan, Tanrı’dan hiçbir şey gizlenemeyeceğini bilmiyor muydu? 

Tanrı her şeyi bilir; her şeyi görür. 

Belki bugün aramızda, tıpkı Akan’ın yaptığı gibi, günahını 

saklamaya çalışan imanlı bir kardeş olabilir. Şu anda çaldığınız bir 

şeyi hatırlıyorsunuz. Tanrı’nın, “Sana ait olmayan hiçbir şeyi 

almayacaksın” buyruğuna itaatsizlik ettiniz. Çaldığınız şey yatak 

odanızda gizli. Sizden –ve Tanrı’dan– başka hiç kimse bilmiyor 

bunu. Tanrı bu durumdan hoşnut değil.  

Mümkünse bu durumu bugün halletmelisiniz. Çaldığınız şeyi 

sahibine teslim edin ve Tanrı’dan sizi bağışlamasını isteyin. 

Günahınızı saklamaya çalışmayın, bunu Tanrı’dan gizlemeniz 

mümkün değildir. Akan’ın günahı ortaya çıkarıldı. Tüm İsrail 

halkının önünde suçlu olarak ayakta durmak ne büyük bir utançtı! 

Bunun üzerine Yeşu, Akan’ın söylediklerinin doğruluğunu kontrol 

etmeleri için birkaç kişiyi Akan’ın çadırına gönderdi. Akan ve di-

ğerleri beklerken, görevliler çadırın kapısını açtılar. İçeri girdik-

lerinde etrafa göz attılar ve yeni kazılmış gibi görünen bir yer gör-

düler. Aceleyle toprağı kazdıklarında, kaftanı, gümüşü ve altını bul-

dular. Kutsal Kitap, “Günahınızın cezasını her zaman çekersiniz” 

(Çölde Sayım 32:23) der. Akan da günahının cezasını çekecekti işte.  

Görevliler saklanan eşyaları Yeşu’ya getirdiler. Bunları bütün hal-

kın önünde Rab’bin huzuruna koydular. 

 

Sahne 5 – Akan’ın ölümü 

Yeşu 7:24-26 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan. 

Yeşu, İsrail’in Ay Kenti’ndeki yenilgisinin sorumlusu olan kişinin 

Akan olduğundan emin olunca, halkla birlikte Akan’ı yakındaki bir 

vadiye götürdü. Akan’ı, ailesini, çaldıklarının hepsini, hayvanlarını 

ve hatta çadırını yanlarında götürdüler. (Ailesi, Akan’ı çaldığı 

eşyaları gömerken görmüş ve bunu kabullenmiş olmalıydılar.) 

Yeşu Akan’a döndü ve şöyle dedi: “Niçin üzerimize böylesi bir 

utanç getirdin? Rab de bugün senin üzerine büyük bir felaket ge-

tirecek.”  

Bundan sonra İsrailliler Akan’ı ve ailesini taşladılar. Hepsi öldükten  

sonra İsrailliler her şeyi yaktılar ve küllerin olduğu yere taşlardan 

bir yığın yaptılar (JW-25’i yerleştirin.)    

Akan’la ve günahıyla ilgili olan her şey İsrailliler’in arasından uzak-

laştırılmalıydı. Tanrıları kutsaldı; kendileri de kutsal olmalıydılar. 

Tanrı o kadar kutsaldır ki, her türlü günahı –her yalanı, her itaatsizli-
ği, her kötü düşünceyi, her bencilliği– cezalandırmak zorunda kalır.  
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Çocukların anlayabilecekleri 
türden denenmelerle ilgili 
örnekler verin. 
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Yuhanna 3:18’i okuyun veya 
ezberinizden söyleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekrar oyunu 

 

Hareketli tabaklar oyunu 
 

30 kadar kağıt tabağı 
renkli kalemlerle ya da  
dergi ve kumaş artıklarıyla 
süsleyin. Bir tane başlangıç,  
bir tane de bitiş çizgisi için  
tabak belirleyin. Yere bir  
sıra halinde dizdiğiniz bu 
tabakları bant kullanarak 
sabitleyin. Çocukları iki gruba 
ayırın ve her grup bir lider 
seçsin. Her grup sırayla  
soruları yanıtlasın. Doğru  
yanıt veren çocuk zar atsın  
(tek zar kullanın) ve takım  
lideri tabaklar üzerinde  
atılan rakam kadar ilerlesin. 
Eğer her iki grup da sorular 
bitmesine rağmen bitiş  
tabağına ulaşamadıysa,  
sırayla zar atmaya devam 
etsinler. Bitiş tabağına ilk  
ulaşan takım kazanır.  

 

 

 

 

 

İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ederek Tanrı’nın çocuğu olan 

kişiler, hakkettikleri cezanın İsa Mesih tarafından üstlenildiğini 

bilirler. Mesih çarmıhta öldüğünde yaptı bunu. İsa Mesih’e 

Kurtarıcı olarak iman etmemiş kişiler sonsuza dek ceza görecektir. 

Cezayı ya Rab İsa ya da biz çekmeliyiz. Tanrı kutsal olduğu için, 

günah asla cennette barınamaz.   

Siz Tanrı’nın çocuğu musunuz? Eğer değilseniz, sizden ricam Tan-

rı’nın ne kadar kutsal olduğunu dikkatle düşünmenizdir.  

Sizi Tanrı’dan uzak tutan ve cezalandırılması gereken günahınızı 

düşünün. Fakat “O’na iman eden hiç kimse mahvolmayacak...” 

(Yuhanna 3:18). Sizin günahınızı üstlenmesi, sizi Tanrı’nın 

gözünde kusursuz yapması için İsa Mesih’e şimdi iman etmez 

misiniz? Böylece siz de Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuzu bilirsiniz. 

Kutsal bir yaşam sürmeye başlarsınız. Tanrı’ya ait olan bizler, 

Tanrı’nın, “Ben kutsalım; siz de kutsal olun” buyruğuna itaat 

etmeliyiz. Yaşantılarımız iyi olmalıdır.  

İsrailliler de bunu göstermeliydiler. O vadiye her gittiklerinde 

gördükleri taş yığını, kendilerine Akan’ı ve kutsal Tanrılarını 

hatırlatıyordu. Yeşu suçlu kişiyi bulup cezalandırdıktan sonra, Tanrı 

onu ve halkı tekrar bereketlemeye başladı. Yeşu, Ay Kenti’ne bir 

kez daha asker gönderdi ve çok büyük bir zafer kazandılar. 

 

Tekrar soruları 

1. Rab’bin Eriha’daki yağmayla ilgili buyruğu neydi? (Gümüş, 

altın ve diğer değerli metaller Rab’bin hazinesine girecek, geri 

kalanlarsa tamamen yok edilecekti.) 

2. Tanrı halkına niçin bir sürü buyruk verdi? (Böylece Tanrı’ya ait 

olduklarını göstererek diğer halklardan farklı olacaklardı.) 

3. “Kutsal” ne anlama gelir? (Farklı, saf, kusursuz, iyi.) 

4. Akan kendisi için neler aldı? (Gümüş, altın ve kaftan.) 

5. Bunları nerede sakladı? (Çadırında.) 

6. Bunları saklarken onu kim gördü? (Tanrı.) 

7. Tanrı’nın her günahı cezalandırması gerekiyorsa, bu cezadan 

kurtulmak nasıl mümkündür? (Sadece İsa Mesih’e iman edenler 

güvenliktedir, çünkü Rab’bin kendisi onların cezalarını çekmiştir.) 

8. Akan’ın günahı yüzünden İsrailliler’e ne oldu? (Ay Kenti’ndeki 

savaşta yenildiler.) 

9. Yeşu yenilgi haberini alınca ne yaptı? (Dua etti.) 

10. Akan’a ne oldu? (Taşlanarak öldürüldü.) 
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Devam eden etkinlik 

Günahınızın cezasını çekersiniz (tartışma) 

Çocuklardan işledikleri günahın üzerini örtmeye çalıştıkları bir 

olayı anlatmalarını isteyin. Ardından sınıftaki diğer çocuklara, 

günahı gizlemeye çalışmak yerine başka neler yapılabileceğini ve 

ne gibi sonuçlara ulaşılabileceğini sorun. Her olay için, günahı itiraf 

etmenin niçin daha iyi olacağı hakkında konuşun. Günahtan 

tamamen uzak kalmak için neler yapılabileceği hakkında tartışın. 

Küçük çocukların anlamasına yardım etmek için örnekler vermeye 
hazır olun. 
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Ders 5 
Givonlular’ın hikayesi 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yeşu 9:1 – 10:27 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının Kendisine güvenmesini ister. 

 

Uygulama 

Kurtulmuşlar: Şeytan sizi denediğinde, bir seçim 

ya da zor bir şey yapmak durumunda kal-

dığınızda Tanrı’ya güvenin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel 

bağlama.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 6–1, 6-2, 6-3, 6–4 ve 6–5  

Veya 

 Şekil JW-6, JW-7, JW-24, JW-41, JW-42, 

JW-43, JW-44, JW-45, JW-46, JW-8a-b-c, 

JW-49 ve JW-50  

 Arka zemin (isteğe bağlı): Çöl ve dağlar ve 

düz arka zemin 

Ve 

 Bir parça küflü ekmek. 

 Üzerine temel gerçeğin yazıldığı ve bu 

gerçeğin öğretildiği her aşamada öğretmen 

tarafından gösterilecek olan kalkan şekilli 

karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Bir parça küflenmiş ekmeğin oyununa geldiler.   
 

Olayların Gelişim 

1. Givonlular’ın korkusu.  

2. Yeşu’yu aldatma planı. 

3. Yeşu’yla buluşma TG+  

4. Givonlular ve Yeşu barış antlaşması yapar.                                        

 TG+ 

5. Yeşu işin aslını öğrenir. TG+ 

6. Beş kral Givon’a saldırır. 

7. Givonlular bunu Yeşu’ya bildirir. 

8. Rab Yeşu’yu yüreklendirir. 

9. İsrailliler savaşa girer. TG+ 

10. Düşmanlar kaçar. 

11. Yeşu güneşe durmasını emreder.  
 

Doruk Noktası 

Güneş durur. TG+ 
 

Sonuç  

 Düşman kovalanır ve beş kral öldürülür 
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Kısa ders 

Bu ders özellikle imanlı çocuklar için hazırlanmıştır. Kurtulmamış olan 

çocukların Tanrı’nın huzuruna çıkmalarına yardım etmek için aşağıdaki kısa  

dersle, Mesih’e olan ihtiyaçlarını vurgulayabilirsiniz.  

Küçük çocuk sarayın dışındaki kaldırımda üzgün üzgün oturuyordu. 

Hiç kimse bu çocuğu fark etmiyor gibiydi. Sonunda bir adam durup 

çocuğa, “Niçin ağlıyorsun?” diye sordu.  

“Kralı görmek istiyorum, ama bana izin vermiyorlar” diyerek 

ağlamaya devam etti. 

Adam çocuğun elini tuttu ve, “Benimle gel” dedi.  

Sarayın girişindeki muhafızları geçtiler. Koridorlardan ilerleyip 

kralın olduğu odaya girdiler. 

Kral küçük çocuğa, “Hoş geldin” dedi. Çocuk şaşkınlık içindeydi. 

Nasıl olmuştu da bu adam saraya bu kadar kolay girebilmişti? 

Adam çocuğun şaşkınlığını görünce, “Ben kralın oğluyum” diye 

açıkladı. 

Tanrı çok daha ulu bir kraldır ve O’na yaklaşabilecek olan kişiler 

sadece Oğlu’nun getirdikleridir. Rab İsa insanları Tanrı’ya 

getirebilmek için öldü. “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya 

ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar ... için 

öldü” (1.Petrus 3:18). Sizi Tanrı’ya getirmek için öldü. O’ndan, 

sizin Kurtarıcınız ve Rabbiniz olmasını istemelisiniz, aksi taktirde 

Tanrı’ya gidemezsiniz. Eğer O’na iman ederseniz, sadece 

öldüğünüz zaman cennete gitmekle kalmaz, her gün istediğiniz 

zaman göksel Babanızla konuşmak üzere huzuruna çıkabilirsiniz. 
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Ders 

Bir parça küflü ekmek gösterin. 

Bir gün Yeşu buna benzer bir parça küflü ekmekle oyuna getirildi. 
Acaba bu nasıl oldu? 

 

Sahne 1 – Givonlular kendilerini Yeşu’ya takdim eder 

Yeşu 9:1-15 

İsteğe bağlı arka zemin: Gilgal’daki kamp (Yeşu 9:6)  

Kenan diyarında yaşayan halk korku içindeydi.  

Birbirlerine, “Şu yeni halk hakkında söylenenleri duydun mu?” diye 
soruyor olmalıydılar.  

“Evet, girdikleri her savaştan galip çıkıyorlar gibi görünüyor.” 

“Eriha’nın o koskoca duvarları yıkılmış ve kolayca kentin içine 
girmişler. Şimdi de taş üstünde taş kalmamış.” 

“Ay Kenti’ni de ele geçirmişler.” 

“Acaba bizim başımıza neler gelecek.” 

“Biz de ellerine geçeceğiz diye çok korkuyorum.” 

Givon halkı da çok tedirgindi. İsrail halkı yakınlarındaki Gilgal’de 

kamp kurmuşlardı.  

“Bizim kenti ele geçirmeleri de artık an meselesi” diyorlardı birbir-
lerine.  

“Savaşa girecek olsak kazanmamız mümkün değil.” 

“Tek çaremiz onları kandırmak.” 

Böylece şuna karar verdiler. Givonlu adamlardan bazıları eski 

püskü giysiler giyindiler, ayaklarında da yıpranmış yamalı çarıklar 

vardı. Çuvallarına kurumuş ve küflü ekmek koyup yola çıktılar. 
Amaçları Yeşu’yla görüşüp onu kandırmaktı.  

Yeşu’yu (JW-7), İsrailli önderleri (JW-6) ve Givonlular’ı (JW-41 ve JW-42) 

yerleştirin. 

Yeşu’nun huzuruna çıkınca, “Çok uzak yoldan geliyoruz” dediler 
yorgun argın bir sesle. “Lütfen bizimle bir barış antlaşması yapın.” 

Anlattıkları doğru muydu? Hayır, Yeşu’yu kandırmaya çalışıyor-

lardı. Eğer siz de Tanrı’nın çocuğuysanız, sizi kandırmaya çalışan 

birisi vardır. Bu kişi Tanrı’nın düşmanı olan Şeytan’dır. Sizi Kutsal 

Kitap’ı okumanın önemli olmadığına inandırmaya çalışacaktır. 

“Çok yorgunsun, bu akşam okumana gerek yok” şeklinde düşünceler 
sokar aklınıza. 

Belki arkadaşlarınızdayken seyrettikleri videoyu beğenmediniz. 

Rab İsa’nın bu filmi seyretmenizi istemeyeceğinden hiç şüpheniz 
yok. Ama Şeytan size, “N’olacak canım, herkes seyrediyor” der. 

Şeytan sizi kandırmaya kalkışınca Tanrı’ya güvenin. Tanrı’ya, “Ne 

yapmalıyım” diye sorun. Doğru olanı yapmanıza yardım edecektir 

mutlaka. Böylece Şeytan’ın yalanlarına kanmazsınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harita üzerinde (arka kapakta) 
Givon’u gösterin. 
 
 
 
 
 
 

 
Çocukların dokunup  
koklayabileceği küflü ekmek, 
yamalı giysiler ve benzeri  
nesneler anlattıklarınızı daha  
gerçekçi yapacaktır.  
 

Kart 6-1 
 

 
 

TG+ 
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Kutsal Kitabınızı açın ve  
ezber ayetini okuyun.  
Çocuklar hep bir ağızdan  
ayeti tekrar etsinler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TG+ 

 
Kart 6-2 

Uzun zamandır yoldaymışlar gibi görünüyorlardı. Bu yüzden Yeşu 

onlara, “Kimsiniz ve nereden geliyorsunuz?” diye sordu.  

“Biz senin kullarınız ve uzak bir ülkeden geldik” diye karşılık 

verirken çok yorgunmuş havası takındılar. “Sizin yüce Tanrınız 

hakkında işittik. Sizinle bir barış antlaşması yapmak istiyoruz.” 

Yeşu onların eski püskü kıyafetlerine baktı. Hatta ayaklarına 

giydikleri çarıklar bile yaptıkları yolculuktan dolayı yıpranmış 

görünüyordu. “Bakın” derken yanlarındaki çuvaldan ekmek 

parçaları çıkardılar, “Yola çıktığımızda bu ekmek tazeydi.” 

Yeşu, “O kadar uzun zamandır yolculuk etmekteler ki ekmekleri 

bile kurumuş ve küflenmiş” diye düşündü. 

Onlarla bir antlaşma yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı? Zor bir 

karardı. Yeşu seçimini yapmadan önce sizce ne yapmalıydı? Evet, 

dua etmeliydi. Tanrı, çocuklarının bir karar verirken her şeyden 

önce Kendisine güvenmelerini ister. Kutsal Kitap’ta, “RAB’be 

güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama” (Süleyman’ın 

Özdeyişleri 3:5) der. Bunun anlamı, Tanrı, içinde bulunduğumuz 

duruma kendimiz çözüm getirmeye çalışmak yerine, O’ndan yardım 

dilememizi ister. 

Seçim yapma durumuna geldiğimizde, Tanrı’nın çocukları olan 

bizler bunu her zaman hatırlamalıyız. Örneğin, bizim derslerimizle 

aynı saate denk gelen jimnastik çalışmalarına mı katılmalıyız ya da 

hiç yiyeceği olmayan çocuklara para vermeli miyiz gibi seçimler 

olabilir bunlar. Paranızı yoksullara verirseniz uzun zamandır satın 

almak istediğiniz o güzelim oyuncağı alamayacaksınız. Tanrı’dan, 

doğru seçimi yapmanıza yardım etmesini isteyin. 

Yeşu’nun da bunu yapmasını beklerdiniz değil mi? Fakat hayır, 

öyle yapmadı. Kutsal Kitap Yeşu’nun, Rab’be isteğinin ne olduğu-

nu sormadığını söyler. Adamların görünüşüne baktı ve anlattıkları 

hikayeye inandı. İsrailliler tarafından ele geçirilmeyeceklerine ya da 

öldürülmeyeceklerine dair bir antlaşma yapmaya karar verdi. Tanrı, 

halkına Kenan diyarındaki hiçbir halkla barış antlaşması yapmama-

larını buyurmuştu. Ama Yeşu bu yorgun adamların Kenan bölgesin-

den olmadıklarına karar verdi. Uzak bir ülkeden geliyorlardı. 

 

Sahne 2 – Givonlular Yeşu’nun hizmetine girer 

Yeşu 9:16-27 

İsteğe bağlı arka zemin: Sahne 1’le aynı 

Fakat üç gün sonra Yeşu (Şekil JW-6’yı yerleştirin) yaptığı hatayı 

keşfetti. Bu “yorgun adamlar” kapı komşuları olan Givonlular’dı. 

Alacağı kararla ilgili olarak Rab’den yardım istemediği için 

kandırılmıştı. 

Tanrı’nın çocukları, karar vermeden önce her zaman Tanrı’dan yar-

dım istemelidirler. Yoksa, tıpkı Yeşu gibi büyük hatalar yaparlar. 

İsrailliler yaptıkları antlaşmayı hiçe sayamazlardı; ne Givonlular’ın 

topraklarını ele geçirebilir, ne de onları öldürebilirlerdi. 
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Bazı İsrailliler bu konuda şikayette bulundular. “Niçin onları 

hizmetkâr olarak kullanmayalım ki, bizim için ağaç kesip su 

taşıyabilirler” şeklinde bir öneri getirdiler. 

Yeşu bu şikayetleri dinledi ve Givonlular’la konuştu. “Niçin bize 

böyle bir oyun oynadınız?” diye sordu. 

Givonlular, “Korktuğumuz için” dediler. 

Yeşu bu sorun hakkında uzunca düşünmüş olmalıdır. Givonlular’ı 

halkın hizmetkârı olarak kullanmaya karar verdi. 

Givonlular’ı (JW-43, JW-44, JW-45 ve JW-46) yerleştirin. 

Fakat yine de yaptığı bu büyük hatadan dolayı üzülmüş olmalıdır. 

Şimdi size, benzeri bir hata yapan Remzi hakkında konuşmak 

istiyorum. Ben olup bitenleri anlatayım, siz de hatasını keşfedin. 

Remzi’nin öğretmeni hayvanların, kuşların ve insanların yavaş 

yavaş değişerek bugünkü hallerini aldıklarını öğretti. Hepsi aynı 

başlangıçtan yola çıkmış olup uzun yıllar içinde değişime 

uğramışlardı. Remzi, “Kutsal Kitap böyle öğretmiyor. Sınıfa 

öğretmenin söylediklerinin hatalı olduğunu göstereceğim” diye 

düşündü. Remzi kendinden son derece emin bir şekilde konuşmak 

üzere ayağa kalktı. Fakat aniden söyleyecek hiçbir söz bulamadı. 

Kızardı, birkaç laf geveledi ve yerine oturdu. Öğretmen dersi 

sürdürürken arka sıralardan bazı gülüşmeler işitti. 

Bu konu hakkında konuşurken, Tanrı’nın Yaratıcı olduğuyla ilgili olarak 

Remzi’nin söylemek istediklerinin doğru olduğunu vurgulayın. Yaptığı 

hatalar, kendinden çok emin olması, Tanrı’dan hiç yardım istememesi ve 

konuşmaya başlamadan önce söyleyeceklerini planlamamasıydı. 

Rab İsa’yı seviyorsanız, yardım için O’na güvenin. “Bütün yüreği-

nizle Rab’be güvenin.” 

Yeşu bunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Fakat Tanrı onu hâlâ 

seviyordu. Bu hatasından ders almasına yardım etti. 

 

Sahne 3 – Beş kral Yeşu’ya karşı savaşa hazırlanır 

Yeşu 10:1-6 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan 

Givon Kenti’nin çevresinde daha başka güçlü kentler de vardı. Her 

kenti bir kral yönetiyordu. 

Kralları (Şekil JW-47)yerleştirin. 

Bunlar güçlü krallardı, ancak onları da bir korku sarmıştı. İsrail 

halkının ne kadar kudretli bir Tanrısı olduğunu işitmişlerdi. Eriha 

Kenti’nin surlarının yerle bir olduğunu duymuşlardı. Ay’da 

kazandıkları zaferi herkes biliyordu. Givonlular’ın İsrail halkıyla bir 

barış antlaşması yaptığını da duymuşlardı. 

Bu krallardan birisi o kadar korkuyordu ki, diğer krallara haber 

gönderdi.  

 

Küçük çocuklar odun kesip  
su taşıyor gibi davranmaktan 
hoşlanabilirler.  
 
 

 
 
 
 

TG+ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 6-3 

Çocuklar görseliniz  
üzerindeki beş kralı saysınlar.  
 

Üç kent: Eriha, Ay ve Givon  
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Kart 6-4 
 

 
 

 
 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kart 6-5 

 
Yeşu’nun Tanrı’ya ilettiği  
isteği çocuklar hep birlikte  
tekrar etsinler, “Güneş 
Givon’un üzerinde dur; 
Ay, ilerleme!” 

 

 TG+ 

 

 

 

 

“Gelin bana katılın” dedi, “birlikte Givonlular’a saldıralım, çünkü 

İsrail halkıyla barış antlaşması yapmışlar.” 

Böylece krallar ordularıyla birlikte Givon Kenti’nin yakınlarında 

toplandılar, saldırıya hazırdılar.  

Givonlular bu tehlike karşısında derhal Yeşu’ya haber gönderdiler. 

“Lütfen hemen gelin ve bizi kurtarın; komşu krallar bize saldırmaya 

hazırlanıyorlar.” 
 

Sahne 4 – Yeşu güneşe durmasını emreder 

Yeşu 10:7-27 

İsteğe bağlı arka zemin: Savaş alanı. Savaş sahnesini (JW-48a-b-c) yerleştirin. 

Bu güçlü kralların ordularıyla birlikte savaşmak üzere hazırlandık-

larını işittiğinde, belki Yeşu (Şekil JW-24’ü yerleştirin) bir an korkmuş 

olabilir. Fakat Rab sözleriyle onu sakinleştirdi. Yeşu’ya şöyle dedi: 

“Onlardan korkmana gerek yok. Hepsini senin eline verdim. Savaşı 

kazanacaksın; aralarından hiçbiri sana karşı gelemeyecek.” 

Bu sözlerden sonra Yeşu bu güçlü kralların karşısına tam bir 

güvenle çıkabilirdi. En büyük ve kudretli olan kralların Kralı kendi 

tarafında olduğuna göre, Yeşu’nun hiç kimseden korkması 

gerekmiyordu. Tanrı düşmanlarını onun eline vereceğini şimdiden 

söylemişti. Yeşu Tanrı’ya bütün yüreğiyle güveniyordu. Sevgili 

Hıristiyan çocuklar bu Tanrı sizin de Tanrınız’dır. Her şeye gücü 

yeter ve sizinle yakından ilgilidir. Sizi asla terk etmez. İnsanlar, 

hatta anne babanız ya da en iyi arkadaşınız bile sizi terk edebilir, 

fakat Tanrı sizi asla terk etmez. Zorlu seçimler ya da zor bir şeyler 

yapmak durumunda kaldığınızda, tıpkı Yeşu’nun savaşa 

hazırlanırken yaptığı gibi siz de Tanrı’ya güvenin. 

İsrailliler düşmanın karşısına çıktı ve düşman askerlerinden bir 

çoğunu öldürdüler. 

Düşman dehşet içinde kaçarken İsrailliler onları kovalıyordu. 

Birdenbire göklerden yağmaya başlayan dev gibi dolu parçacıkları 

bir sürü düşmanın daha ölümüne neden oldu.  

Fakat zaman gitgide azalıyordu. İsrailliler’in bu güçlü kralları ve 

ordularını tamamen yok etmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları 

vardı. Yeşu güneşe dönüp seslendi: “Güneş ve ay, durun!” (Güneş ve 

ay şekillerini JW-49 ve JW-50 yerleştirin.) Ne kadar ilginç bir emirdi bu. 

Tanrı bunu işitti ve dünya tarihinde sadece bir kez olmak üzere, 

güneş kıpırdamadan olduğu yerde durdu. Böylece İsrailliler’in savaşı 

kazanabilmeleri için gün uzamış oldu. 

Yeşu Tanrı’ya güvenebildiği için çok mutluydu. Tanrı o kadar bü-

yük ve güçlüydü ki, halkına her zaman yardım edebilirdi. Eğer siz 

de O’nun çocuğuysanız, size de her zaman yardım eder. Zor bir şey-

ler yaptığınız zamanlarda –örneğin, arkadaşlarınıza bir Hıristiyan 

olduğunuzu söylerken ya da anne babanızın yokluğunda küçük 

kardeşinize bakarken– Tanrı’ya güvenebilirsiniz. Size her zaman 

yardım eder. O, halkına yardım etmek için güneşi bile durdurdu. 
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Savaşı başlatan krallar zaferin elden gittiğini gördüler. Kaçıp bir 

mağarada gizlendiler.  

İsrailliler de mağaranın girişine büyük bir taş koyup muhafızlar 

görevlendirdiler.  

Savaş bittikten sonra beş kral mağaradan çıkarılıp öldürüldü. 

Bütün İsrail halkı, Tanrı kendileriyle birlikte olduğu için bu savaşı 

kazandıklarını biliyordu. Rab İsa’yı tanıyanlar için, Tanrı’nın ken-

dilerine yardım etmek istediğini bilmek ne kadar harika bir şey, de-

ğil mi? Şeytan sizi kandırmaya çalıştığında, zor bir şey yapmak du-

rumunda kaldığınızda Tanrı’ya güvenin. “RAB’be güven bütün yü-

reğinle, kendi aklına bel bağlama” (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5). 
 

Tekrar soruları 

1. Givonlular niçin Yeşu’yla barış antlaşması yapmak istedi? 

(Eriha ve Ay’da kazandıkları zaferleri duydukları için.) 

2. Givonlular nasıl giyindiler ve bunu niçin yaptılar? (Eski püskü 

giysiler giyinip uzaklardan geliyormuş havası vermeye çalıştılar.)  

3. Yeşu niçin böyle bir oyuna geldi? (Tanrı’dan yardım istemediği 

için.) 

4. Hıristiyanlar’ı kandırmaya çalışan kimdir? (Şeytan.) 

5. Şu ayeti tamamlayın: “RAB’be güven bütün yüreğinle, ...........” 

(“kendi aklına bel bağlama.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5). 

6. Tanrı’nın çocukları niçin Tanrı’ya güvenebilirler? (Tanrı güçlü 

olduğu ve onları asla terk etmeyeceği için.) 

7. Givonlular’ın İsrail halkıyla barış antlaşması yapmasına kimler 

kızdı? (Beş kral.) 

8. Savaşın öncesinde Tanrı Yeşu’yu nasıl teşvik etti? (Ona 

seslendi ve zafer kazanacağını vaat etti.) 

9. Savaş sırasında olan olağanüstü olay neydi? (Güneş durdu.) 

10. Bu olay dünya tarihinde kaç kez oldu? (Bir kez.) 
 

Süren etkinlik 

Farklı görünme 

Çocuklardan aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını söylemelerini iste-

yin: Zehir, düşman, elektrik teli, suçlu ve hastalıklı hayvan. Her söz-

cük için mümkün olduğunca çok çocuğa konuşma hakkı tanıyın ve 

ardından her birinin nasıl farklı görünerek karşımıza çıkabilecek-

lerini vurgulayın. Örneğin, bir arkadaşınız sizin hakkınızda dediko-

du yaparsa düşman konumunu alır; suçlu olan kişi sizin güvenip 

sevdiğiniz birisi olabilir. Çocuklara, atacakları adım sonunda acı 

çekmeye meydan vermemeleri için, belli bir kişinin ya da durumun 

tehlikeli olup olmadığından nasıl emin olabileceklerini sorun. Sü-

leyman’ın Özdeyişleri 3:5-6’ya bakarak çocukları Tanrı’nın 

bilgeliğini aramaya teşvik edin.  

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 
Ezber ayetini birlikte  
tekrar edin. 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Gizli tehlikeler 
 

12 tane kare kesin. Altı  
tanesini 1’den 6ya kadar,  
geri kalan altı tanesini de 
-1’den -6’ya kadar numaralandırın. 
Kareleri yazılı kısımları  
alta gelecek şekilde çevirin.  
 
Oyunu oynamak için çocukları 
iki gruba ayırın. Bir grup X, 
diğer grupsa O olsun. Her  
grup sorulan soruları sırayla 
yanıtlasın. Doğru yanıt veren  
çocuk karelerden birine işaret  
etsin. Karenin üzerine grubunun 
işaretini yazın, fakat kareyi ters 
çevirmeyin. Sorular bitince  
gruplara ait işaretlere göre 
kareleri ayırın ve karelerde  
yazılı olan puanları toplayın. 
Toplarken eksi işaretli olanları 
toplamdan düşmeyi unutmayın. 
Kimin kazandığını görünce 
şaşırabilirsiniz! 
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Ders 6 
Yeşu halka veda eder 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Çölde Sayım 13:17-33 

Yeşu 14:1-15;  

Yeşu 23:1-24:26 

 

Temel gerçek 

Bu dersi Ders 1-5’de öğretilen temel gerçekleri 

gözden geçirmek için kullanın. 
 

“Tanrı, çocuklarını cennete alır” gerçeğiyle bitirin. 
 

(Dersin ana hatlarında her derse ait temel gerçek, 

ders numaralarıyla belirtilmiştir. Örneğin, TG5+) 

 

Uygulama  

Önceki derslerdeki uygulamalar tekrarlanacaktır. 

 

Ezberlenecek ayet 

1.Petrus 1:16 ve Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5’i 

tekrarlayın. 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1-2, 6–2 ve 6–6 

Veya 

 Şekil JW-3, JW-6, JW-7, JW-9, JW-10, ve 

JW-51 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Kumaşları yer-

leştirdiğiniz tahtayı iki parça kumaş kulla-

narak üç bölüme ayırın. Her sahne için bir 

bölümü kullanın ve mümkünse her sahnenin 

kenarına ilgili kalkanı yerleştirin. 

Ve 

 Üzerinde, “Tanrı, çocuklarını cennete alır” 

yazılı altıncı kalkanı dersin sonunda kulla-

nın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 

 “Eksik olan adı bulun.” 
 

Olayların Gelişimi 

1. Kalev ve Yeşu Kenan diyarını keşfetmek 

üzere gelirler. 

2. Bu topraklar için Tanrı’ya güvenirler.  

  TG5+ 

3. Halk korkar. 

4. Kırk yıl sonra Kalev ve Yeşu Kenan 

diyarına girerler. TG2+ 

5. Kalev bir dağ ister. 

6. Yeşu dağı ona verir. 

7. Kalev düşmanları kovar. TG3+ 

8. Yeşu halka seslenir. T4G+ 

9. Halkı seçim yapmaya çağırır. TG- 

 

Doruk Noktası 

 Yeşu şöyle der: “Ama ben ve ev halkım ....” 
 

Sonuç  

Halk Tanrı’ya hizmet edeceklerine dair söz verir. 

Yeşu bulundukları yere taşları yığar. 

Yeşu ölür. TG+ 
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Kart 1-2 
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 TG2+ 

 

 

Ders 

Çocukların aşina olduğu çiftleri kullanarak aşağıdaki oyunu oynayın. 

Size tanınmış birinin adını söyleyeceğim. Bu adla uyumlu olan 

ikinci karakteri siz bana söyleyeceksiniz. Örneğin, Ali ve ............  

Yanıt Veli’dir.  

     Hansel ve _____ . 

     Tom ve _____ . 

     Tavşan ve _____ . 

     Ali Baba ve _____ . 

     Yeşu ve _____ . 

Sahne 1 – Casuslar Musa’ya rapor verir 

Yeşu 14:7-9; Çölde Sayım 13:17-33 

İsteğe bağlı arka zemin: Üç bölüme ayrılmış düz zemin. 

Evet, Kalev ve Yeşu Kenan diyarını keşfetmek üzere birlikte yola 

çıkmışlardı. Orada pırıl pırıl akan dereler ve tatlarına doyulmayan 

meyveler –incir, nar ve iri iri üzümler– vardı. Fakat kendilerinden 

daha iri olan insanlarla da karşılaştılar; dev gibiydiler. 

Casuslar ve üzümlerin görüldüğü şekli (Şekil JW-3) yerleştirin.  

Kalev ve Yeşu, beraber gittikleri diğer on casusla birlikte Kenan 

bölgesini kırk gün boyunca araştırdılar ve kendilerinden bir rapor 

bekleyen Musa’ya ve halka geri döndüler. 

Casuslar kendilerine vaat edilen toprakların çok verimli olduğunu 

Musa’ya ve halka bildirdiler.  

Buna bir de, “Ama dev gibi insanlar ve sağlam yapılmış surlarla 

çevrili kentler de var” diye eklediler.  

Halkı korku sardı. Devleri asla yenemeyeceklerini söylediler.  

Fakat Kalev şöyle dedi: “Gelin, hemen gidip toprakları ele 

geçirelim. Bunu yapabilecek güçteyiz.” Kalev, Tanrı’nın bu 

toprakları kendilerine vaat ettiğini biliyordu. Kalev ve Yeşu 

Tanrı’ya güvenebileceklerini biliyorlardı. Geçen dersimizde bunu 

öğrendik. “Tanrı, çocuklarının Kendisine güvenmesini ister.” 

Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız endişelenip korkmanıza hiç gerek 

yoktur. Şu anda sizi endişelendiren bir şey var mı? Bunu Tanrı’ya 

anlatın ve O’ndan yardım isteyin.  

Tanrı sizi asla bırakmaz. Kalev ve Yeşu da bundan emindiler. Oysa 

geri kalan on casus, “Bu insanlara karşı savaşamayız. Bu devleri 

gözlerimizle gördük. Onlarla kıyaslandığımızda çekirgeler gibiyiz” 

dediler. 

Kırk yıl önce korku dolu ve şüpheci halkın söylediklerine rağmen, 

vaat edilen topraklardaki düşmanlar Tanrı’nın halkına hiçbir zarar 

veremediler. Tanrı kendi halkını her türlü tehlikeden korudu. Tanrı 

bütün çocuklarını güvenlikte tutar – tehlikelere, Şeytan’ın gücüne ve 

planlarına, günahın cezasına karşı. Rab İsa’ya ait olanların günahla-    
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rından dolayı asla yargılanmayacaklarını söyleyen Kutsal Kitap 

ayetini hatırlayan var mı aranızda? Romalılar 8:1. Gelin bunu 

birlikte tekrar edelim. 

Sahne 2 – Kalev Yeşu’yla konuşur 

Yeşu 14:6-16 

Yeşu (JW-7) ve Kalev’i (JW-9) yerleştirin. 

Yeşu ve Kalev İsrailliler arasındaki en yaşlı iki kişiydi. Halkın geri 

kalanıysa, çöldeyken şikayet edip duran halkın çocuklarıydı. Bir gün 

eski dostu Kalev Yeşu’yu ziyarete geldi.  

“Yeşu” dedi, “Musa’nın kırk beş yıl önce bana verdiği bir sözü sana 

hatırlatmak istiyorum. Bu toprakları incelemek üzere casus olarak 

geldiğimiz zamanı hatırlıyorsun değil mi? İşte o zaman Musa bu 

topraklardan bana bir pay vereceğini vaat etmişti; şu dağlık bölgeyi. 

O günden bugüne tüm yüreğimle Rab’bi izledim. Seksen beş 

yaşıma geldim, ama hâlâ güçlü ve sağlıklıyım. Bu dağlık bölgede 

düşmanlar var, ama hiç şüphem yok ki onları oradan çıkartabiliriz.” 

Yeşu, kendisine vaat edilen toprakları Kalev’e verdi. Uzun zaman 

geçmeden düşmanlar dağlık bölgeden kovuldu ve Kalev düşmanlara 

karşı giriştiği her savaşta zafer kazandı. “Tanrı, çocuklarına zafer 

verir.” Hıristiyanlar’ın savaştığı bazı düşmanları sayabilir misiniz? 

Gurur, bencillik, öfke, küfürlü konuşma, tembellik, kötü alışkan-

lıklar. Herkesin savaşı farklıdır, fakat hiçbiri Rab için zor değildir. 

Belki bunu derslerimizde işlediğimizden bu yana, aramızdan ba-

zıları Tanrı’nın yardımıyla bir zafer kazanmış olabilir. Bunu şimdi 

bizlerle paylaşmak ister misiniz? (Çocukların paylaşmasına fırsat verin.) 

Kalev uzun yaşamı boyunca zafer için tekrar tekrar Tanrı’ya 

güvendi. Şimdiyse ailesiyle birlikte dağlardaki evinde mutluluk 

içinde yaşıyordu. Ve tüm Kenan diyarında barış hüküm sürüyordu. 

Sahne 3 – Yeşu’nun halka yaptığı veda konuşması 

Yeşu 23:1-24:31 

Yeşu’yu (JW-51), İsrailli önderleri (JW-6) ve İsrailliler’i (JW-10) yerleştirin. 

Aradan uzun yıllar geçti. Yeşu yüz on yaşına gelmişti. Yakında 

öleceğini ve sonsuza dek Tanrı’yla birlikte olacağı zamanın 

yaklaştığını biliyordu. Fakat bu dünyadan ayrılamadan önce, halka 

bir mesaj vermek istedi. 

Tüm önderler bir araya toplandılar. Yeşu onlara şöyle dedi, “Rab’bin 

yaptığı her şeyi gördünüz. Sizin için O savaştı. Hâlâ 

topraklarımızda yaşamakta olan düşmanlar aramızdan 

uzaklaştırılacaktır. Ancak sizler, Yasa Kitabı’nda yazılı olanları 

yerine getirmek için güçlü ve yürekli olmalısınız. Bu topraklarda 

yaşamış olan halkların tapındıkları putlara tapmayın. Eğer Tanrı’ya 

karşı itaatsizlik eder, O’na sırtınızı dönerseniz, çok büyük cezalara 

katlanmak durumunda kalırsınız.” Yeşu onlara, çevrelerindeki 

insanlardan daha farklı bir yaşam sürdürmeleri gerektiğini ve 

Tanrı’nın kendilerinden beklentisinin bu olduğunu hatırlatıyordu. 

Tanrı kutsal olmalarını buyurmuştu.  
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Tanrı’nın çocukları niçin kutsal olmalıdır? Çünkü Babaları olan 

Tanrı kutsaldır; çünkü O çocuklarının da kutsal olmasını buyurur. 

Eğer bir Hıristiyan olduğunuzu söylüyorsanız, yaşamınız doğru ve 

iyi olan şeyleri yapmak istediğinizi göstermelidir. Bunun anlamı sık 

sık diğer kişilerden farklı olmak demektir. Belki diğer kişiler sizden 

pek hoşnut kalmayabilirler, ancak Tanrı sizden hoşnut kalacaktır. 

Yeşu halkın yeni edindikleri topraklarda itaatkar bir şekilde söz 

dinleyerek yaşamalarını istiyordu. 

Yeşu halka çok önemli bir karar vermeleri gerektiğini söyledi. Ya 

putlara ya da kendilerini Mısır’daki kölelikten kurtaran ve bu harika 

toprakları kendilerine veren tek Tanrı’ya tapınmayı seçmeliydiler.  

“Kime tapacağınıza bugün karar verin” diyerek halkı çok önemli bir 

karar aşamasına getirdi. “Ancak ben ve ev halkım Rab’be 

tapacağız.” 

Yeşu’yu dinlemek yeterli değildi, halk bir seçim yapmalıydı. Bugün 

sınıfımızdaki bazılarımız için de aynı şey geçerli. Tanrı’nın çocuğu 

olmanın ne anlama geldiği hakkında çok şey öğrendiniz. 

Anlatılanları dinlediniz, ama henüz Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak 

iman etmediniz. Tanrı, “Bugün seçin!” diyor. Eğer Tanrı’nın 

çocuğu olmak istediğinizden eminseniz, o zaman hemen şimdi 

Mesih’e iman edin. Tanrı, “Mesih’e iman eden herkese, Tanrı’nın 

çocuğu olma hakkı verilecektir” (Yuhanna 1:12) vaadinde bulunur. 

“Rab İsa, lütfen benim günahımı bağışla. Benim için öldüğünü 

biliyorum. Tanrı’nın çocuğu olmak istiyorum. Rab’be kulluk etmek, 

tapmak istiyorum.” 

Yeşu, “Rab’be tapacağım” dedi. Halk da buna, “Biz de Rab’be 

tapacağız, çünkü O bizim Tanrımız’dır” şeklinde karşılık verdi.  

Bunun üzerine Yeşu halkla bir antlaşma yaptı. Tanrı’nın Yasa 

Kitabı’ndaki sözlerini yazdı. Yakındaki bir çınar ağacının altına 

büyük bir taş koydu. Bu taş halka, verdikleri sözü ve yaptıkları 

antlaşmayı hatırlatacaktı.  

Kısa bir süre sonra Yeşu öldü. Tanrı her zaman Yeşu’yla birlikte 

olmuştu. Tanrı onu güçlendirdi ve birçok zafer verdi. Nihayet 

Yeşu’nun savaşları son bulmuş ve sonsuza dek Tanrı’yla yaşamak 

üzere bu dünyadan ayrılmıştı. Tanrı’nın yanına sadece ünlü Kutsal 

Kitap önderleri gitmez. Tanrı bütün çocuklarını cennete alacaktır. 

Cennette ne üzüntü, ne acı, ne de ölüm olacaktır. Sevinç ve 

mutluluk dolu bir yerdir orası. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, siz de 

oraya gideceksiniz. Orada Tanrı’yla ve Rab İsa’yla ve Tanrı 

çocuklarının hepsiyle sonsuza dek yaşayacaksınız. Geçen haftalarda 

yakından tanıdığımız Yeşu da orada olacaktır! 

 

Tekrar soruları 

Çocukları iki gruba ayırın ve Yeşu’nun yaşamı hakkında altı tane 

soru hazırlamaları için kendilerine zaman verin. Amaç, zor sorular 

hazırlamaktır. Bir grup diğer gruba hazırladığı soruyu sorar. En çok 

soruya doğru yanıt veren grup kazanır.  
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Çadır Modeli 

 

 

 

 

Çadırı düz ya da çizgili desenli açık renkli bir kumaştan yapın. 

Ortasını keserek kapı açın. Siyah ya da koyu renkli bir zemin üzerinde kullanın. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13). 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabını oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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