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Giriş 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap hikayeleri öğretirsek, öğretmenler olarak sorumluluğumuzu tam olarak 

yerine getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin özünde bulunan gerçekleri öğrenmesi ve bu gerçeğin 

günlük yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini göstermek üzere onları bir adım daha öteye götürmek şarttır. 

Elbette, tek bir derste belli bir hikayedeki öğretişlerin hepsini kapsamak mümkün olamayacağından, birlikte 

işleyeceğimiz derslerin her birinde yalnızca bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretilişi tüm 

metnin içine yayılmış olmasına rağmen hazırlıklarınızda size yardımcı olmak üzere ‘TG’ olarak 

işaretlenmiştir. Bunlar ayrıca ders planı içinde de görülebilir. Fark edeceksiniz ki, temel gerçekler o gerçeğin 

hangi çocuğa uygulandığını göstermek amacıyla ya + ya da - yle işaretlenmiştir (Kurtulmuşlar ya da 

kurtulmamış olanlar). Bu ayırım metinde aynı zamanda şu ifadelerle de açık hale getirilmiştir: 

“Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” ya da “İmanlıysan, sen…” Gerçeğin 

uygulaması, metnin yanındaki dikey bir çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları daha uygun hale 

getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Önemli olan Tanrı Sözü’nün 

onların yaşamlarına uygulanmasıdır. 

Danışmanlık için hazır olun 

Müjdeyi paylşatığınızda, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki bir tarihte, 

Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. Ancak yardım 

isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri konusunda yardıma ya da teşvike 

ihtiyaçları olabilir. Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar 

olacaktır. Belli bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; 

kendilerini Kutsal Kitap’a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua 

etmeniz için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz. Bu 

sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de sizinle 

konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtuluşu almamış 

olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya gelmeyi karıştırmamaları son derece önemlidir.  
 

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada, kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey 

söylememelisiniz ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle 

konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 
 

Kurtulmamış olan çocuklar için bir örnek  

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor, ama O’na nasıl geleceğini bilmiyor musunuz? Size bunu Kutsal 

Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde şu ağacın orada olacağım. Unutmayın ki, 

sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa’ya nasıl gelebileceğinizi daha 

iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun. 
 

Kurtulmuş çocuklar için bir örnek  

“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen bana 

haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve 

Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya da size 

yardım edebileyim.” 
 

Ezberlenecek ayetler 

Bu dersler boyunca çocuklara öğretmeniz için birer ayet öneriyoruz. Eğer dersleri altı haftalık bir süreçte 

öğretecekseniz, çocukların dersler bittikten sonra da bunları hatırlayabilmeleri için, iki veya üç ayeti iyi bir 

şekilde öğretmek üzere seçmeniz tavsiye edilir. Altı ayetin hepsini ezberletmeye çalışırsanız, çocuklar 

bunların hiçbirini tam olarak öğrenemeyebilirler.  
 

Tekrar soruları 

Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, 

öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam 

ederler. Sık sık çocukların yanlış anladıkları ya da hiç anlamadıkları bazı şeyler olduğunu göreceksiniz ve 

bunları hemen o anda düzeltebilirsiniz.  
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Genel bakış 

 
 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

İsrail’in tutmadığı söz 
 

Yeşu 24 

Hakimler 1 

Hakimler 2:1-23 

Tanrı çocuklarına  

şunu buyurur: “Rab 

Tanrı’yı bütün 

yüreğinle, bütün 

canınla, bütün     

aklınla ve gücünle 

seveceksin.” 

 

Kurtulmamış olanlar: Bu 

buyruğa itaat etmediğinizi 

ve kurtuluş için Mesih’e 

ihtiyaç duyduğunuzu      

kabul edin  

Kurtulmuş olanlar: Başka 

şeylerin ya da kişilerin sizin 

için Tanrı’dan daha önemli 

olmasına fırsat vermeyin. 

“Tanrın Rab’bi bütün 

yüreğinle, bütün canınla, ve 

bütün aklınla seveceksin.” 

Matta 22:37 

Debora ve Barak 

İsrail’i kurtarır. 

Hakimler 4:1-24 

(Debora’nın ezgisi:  

Hakimler 5:1-31) 

Tanrı her şeyin 

üzerinde Rab’dir. 

Kurtulmamış olanlar:  Mesih’e 

iman et ki, yaşamında 

günahın ve Şeytan’ın        

gücü kırılsın. 

Kurtulmuş olanlar: İnsanlar bir 

Hıristiyan olduğun için sana 

karşı çıktığında yardım 

etmesi için Mesih’e güven.  

Matta 22:37’yi tekrarlayın. 

 

Gidyon Tanrı için cesur 

olmayı öğrenir 
 

Hakimler 6:1-40 

Siz de Gidyon gibi 

Tanrı’nın bir askeri 

olmayı öğrenin. 

 

Kurtulmamış olanlar: İsa 

Mesih’e iman ettiğinizde bir 

“asker” olursunuz. 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan’a 

karşı savaşırken  itaatkâr ve 

iman dolu olun.  

“İblis’e karşı direnin, sizden 

kaçacaktır. Tanrı’ya yaklaşın, 

O da size yaklaşacaktır.        

Yakup 4:7-8 

Gidyon ve 300 asker 

Midyanlılar’a karşı 
 

Hakimler 7:1-25;      

8:22-23, 28 

Her gerçek Hıristiyan 

bir askerdir.  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e 

kurtarıcınız olarak iman 

ederek taraf değiştirin. 

Kurtulmuş olanlar: Vazgeçmeyin 

ve dikkatli olun. 

Yakup 4:7-8’i tekrar edin. 

Tanrı Şimşon’u seçer 
 

Hakimler 13:1–15:20 

Tanrı’nın her 

Hıristiyan için         

özel bir planı      

vardır.  

 

Kurtulmamış olanlar: İsa 

Mesih’e iman ettiğinizde 

Tanrı’nın planlarını 

keşfetmeye başlarsınız. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı sizin 

yaşamınızda işledikçe İsa’ya 

daha çok benzeyeceksiniz.  

Sizde iyi bir işe başlamış olan 

Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın 

gününe dek bitireceğine 

güvenim var.  

Filipililer 1:6 

Şimşon ve Delila 
 

Hakimler 16:4-31 

Günah dolu adımlar 

atmak bizi Tanrı’dan 

uzaklaştırır.  

Kurtulmuş olanlar: Günahınızı 

itiraf ederek Tanrı’ya dönün.  

“Ama O ışıkta olduğu gibi 

biz de ışıkta yürürsek, 

birbirimizle paydaşlığımız 

olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi 

her günahtan arındırır.” 

1.Yuhanna 1:7 
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Ders 1 
İsrail’in Tutmadığı Söz 
 
 

Öğretmenler için ayetler 

Yeşu 24 

Hakimler 1 

Hakimler 2:1-23 
 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarına şunu buyurur: “Rab Tanrı’yı 

bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve 

gücünle seveceksin.” 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Bu buyruğa itaat etmedi-

ğinizi ve kurtuluş için Mesih’e ihtiyaç 
duyduğunuzu kabul edin  

Kurtulmuş olanlar: Başka şeylerin ya da kişilerin 

sizin için Tanrı’dan daha önemli olma-

sına fırsat vermeyin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, ve 

bütün aklınla seveceksin.” Matta 22:37 
 

Bu ayeti dersin başlangıcında öğretmenizi tavsiye 

ederiz.  

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-1, JD-2, JD-3, JD-4, JD-5, JD-6, 

JD-7, JD-8, JD-9a, JD-9b ve JD-10 

Ve 

 Müjde görselleri: Keçeli şekiller 

kullanıyorsanız 1-1 ve 1-3, ya da kart 

kullanıyorsanız 1-4 ve 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Yeşu tarihi anlatır  

 

Olayların Gelişimi 

1. Yeşu Tanrı’ya kulluk edeceğine söz verir. 

2. İsrail de Tanrı’ya kulluk edeceğine söz verir.                                                    

 TG 

3. Yeşu ölür. 

4. İsrailliler Tanrı’ya diğer uluslardan olan 

halklar hakkında danışırlar. TG 

5. Tanrı talimatlar ve zafer verir. 

6. Bir sonraki nesil putlara tapınır. TG- 

 

Doruk Noktası 

7. Rab’bin meleği gelir. 

8. İsrailliler ağlar. 

9. İsrailliler tekrar putlara dönerler. TG- 

 

Doruk Noktası  

10. Tanrı, İsrailliler’in düşmanlarına zafer verir.  

 TG+  

 

Sonuç  

 Tanrı halkına hakimleri verir. 
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Kart 1-1 
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Ders 

Sahne 1 

Okulda en sevdiğiniz ders hangisi? Matematik? Coğrafya? Resim? 

Tarihi seveniniz var mı? Yeşu İsrail halkına tarih dersi veriyordu.  

Yeşu’yu (JD-1), İsrailliler’i (JD-2) ve kenti (JD-4) yerleştirin.  

Onlara, Tanrı’nın İbrahim için yaptıklarını hatırlattı. (Çocukların 

İbrahim hakkında bilgileri varsa, Tanrı’nın onun için yaptığı şeyleri sorun; 

İbrahim’e toprak, oğul vb şeyler verdi.) 

Ardından Tanrı’nın, halkını Mısır köleliğinden nasıl harikulade bir 

şekilde kurtardığından bahsetti. Önderleri olan Yeşu, Şeria Irmağını 

geçip Kenan diyarına girmelerini anlatırken, dinleyenlerin büyük 

çoğunluğu  olup bitenleri gözleri önünde canlandırabiliyordu, çünkü 

bunu kendileri de yaşamışlardı! 

Yeşu şöyle devam etti, “Tanrı size, ‘Emek vermediğiniz toprakları, 

kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz 

bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz’ diyor” (Yeşu 24:13). 

İsrailliler bütün bunların doğru olduğunu biliyor ve belki de 

hemfikir olduklarını ifade ederken kafalarını sallıyorlardı. Yeşu’nun 

sözleri henüz bitmemişti. “O zaman,” diye devam etti, “nereden 

gelmiş olurlarsa olsunlar bütün putları aranızdan atın. Hepsinden 

kurtulun! Kendinizi tüm varlığınızla birlikte Rab’be adayın.” 

Bunu anlamak çok kolay, değil mi? Tek, gerçek ve diri olan 

Tanrı’yı tanıdıklarına göre, taşlardan yapılma putlara neden 

tapsınlar ki! O’nun gücünü ve kudretini pek çok kez gördüler. 

Tanrı’nın, halkına göz kulak olduğunu ve koruyup kayırdığını 

kendileri yaşamıştı. Ayrıca O’nun şu buyruğunu da biliyorlardı, 

“Benden başka tanrın olmayacak.” (Mısır’dan Çıkış 20:3). İsrail 

halkı Yeşu’nun öğüdüne kulak verecek miydi acaba? 

Yeşu kararını en önce verendi. “Ben ve ev halkım Rab’be kulluk 

edeceğiz” diye duyurdu herkese (Yeşu 24:15). 

Halk da onun örneğini izledi. “Biz de Rab’be kulluk edeceğiz, 

çünkü O bizim Tanrımızdır” diye söz verdiler.  

İşte sizin ve benim için de aynen böyle olmalıdır. Rab tek Tanrı’dır. 

Muhteşem ve kudretlidir, sevecen ve sevgi doludur. Dünyadaki her-

kes tüm varlığıyla, %100, O’nu sevmelidir. Fakat böyle olmuyor. 

Arkadaşlarımızın bizim için, Tanrı’dan daha önemli bir konumda 

olduklarını görüyoruz. Anne babanızdan izin almadan arkadaşları-

nızın ısrarı üzerine bir yere gittiğiniz oldu mu hiç? İşte bu, arka-

daşlarınızın Tanrı’dan daha önemli olduğunu gösterir. Bir günü, 

hatta koskoca bir haftayı Tanrı’yı bir kez bile düşünmeden geçire-

biliriz. Bizi yaratan Tanrı’ya yapılan bir hakarettir bu. Verdiği buy-

ruğa itaatsizliktir. Benimle birlikte tekrar edin şu sözleri: “Tanrın 

Rabbi .... seveceksin.” Tanrı yaşamında her zaman ilk sırada mı? 

Hayır! – benim yaşamımda da değil. İsrailliler için de ilk sırada de-

ğildi, fakat artık Tanrı’yı sevip O’na itaat etmeye kararlı görünüyor-

lardı. 
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Yeşu, halkın verdikleri bu sözü tutmakta zorlanacaklarını biliyordu. 

Kenan diyarında hâlâ putlara tapınan birçok halk vardı. Yeşu halka, 

“Bu verdiğiniz sözü hatırlatmak için buraya bir taş dikiyorum” dedi. 

 

Sahne 2 

Aradan fazla zaman geçmeden Yeşu öldü. İsrail halkı çok üzgündü, 

çünkü Yeşu kendileri için büyük bir önderdi. Fakat Tanrı hâlâ kendi 

Tanrıları’ydı ve onlarla birlikteydi. Birçok kişi Tanrı’yı tüm 

varlıklarıyla izleme sözünü tuttu. Bu da sorunlarla karşılaştıklarında 

bunları nasıl çözmeleri gerektiği konusunda fark yarattı.  

Kenan’da yaşayanların çoğu putperestti. Tanrı Kenan diyarını kendi 

halkına veriyor ve diğer halkların bu topraklardan çıkmaya zorlan-

ması gerektiğini söylüyordu. İsrailliler bunu nasıl başaracaktı? Bil-

gelikle davranıp Tanrı’ya döndüler ve ne yapmaları gerektiğini 

O’na sordular. Tanrı tekrar tekrar hangi İsrail oymağının hangi hal-

ka karşı savaşması gerektiğini söyledi. Başarılı oldular mı peki? El-

bette! – devlere karşı savaştıklarında bile. Kutsal Kitap’ta başarıları-

nın sırrını görürüz (Hakimler 1:22’yi okuyun) “Rab onlarla birlikteydi.” 

Şeria Irmağı’nı geçerek Kenan diyarına girdikleri o heyecan dolu 

günleri hatırlayan İsrailliler yavaş yavaş öldüler. Onların çocukları 

olanlara ait hikayeleri biliyorlardı. Tanrı hakkında birçok şey 

öğrenmişlerdi, fakat aynı zamanda komşularının tapındığı putları da 

görmüşlerdi.  

Putu (JD-3) ve tapınmakta olan İsrailliler’i (JD-9a ve JD9b) yerleştirin.  

Bu putlara tapınılan yerlerdeki dansları ve sefahati gördüler. 

İsrailliler de onlara katılıp putlara tapınmaya başladılar.  

Onlara, “Rab Tanrı’ya inanıyor musunuz?” diye soracak olsanız, 

alacağınız yanıt, “Elbette ki inanıyoruz” olurdu. Oysa sevgi ve ta-

pınmalarını diğer tanrılarla paylaşmaya çalışıyorlardı. Peki bu niçin 

mümkün değildi? (Çocukların bu konu hakkındaki fikirlerini dinleyin.) İn-

sanlar bugün de aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Tanrı’ya yaşamlarının 

azıcık bir kısmını verirler. Kiliseye giderler, belki arada bir dua 

ederler. Hepsi bu kadar. Geri kalan zamanlarda kendi istediklerini 

yapar ve Tanrı’ya hiç aldırış etmezler. Siz de öyle misiniz? Hıris-

tiyan olmak, Tanrı’nın her şeyde söz sahibi olması demektir. Tanrı 

herkesten önce gelir. Belki de Tanrı’ya hiç zaman ayırmadığınızı 

farkediyor ve bundan dolayı çok üzülüyorsunuz. Tanrı size, “Gü-

nahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin 

İşleri 3:19) diyor. Tanrı’nın günahınız hakkında söylediklerine 

kulak verin, günaha sırtınızı dönün ve İsa Mesih’e Kurtarıcınız ve 

Rabbiniz olarak iman edin. Bundan sonra yavaş yavaş Tanrı’yı tüm 

varlığınızla sevmeyi öğreneceksiniz. Ben de hâlâ öğreniyorum! Ve 

Tanrı’yı daha da çok sevmek istiyorum. Fakat bu İsrailliler bunu 

istemediler. Putlara tapınarak daha çok zaman harcadılar ve Kenan 

diyarında yaşayan halklar gibi yaşamaya başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG- 

 

 

 



 Hakimler – İtaatsizlik ve Kurtuluş 

 8 

Kart 1-2 
 

 
 

Pek çok Hıristiyan teolog 
bunun Mesih olduğuna  
inanır.  

 
 

Kart 1-3 
 
 

 
Kart 1-4 
 

 
 

 

 TG+  

 

 

 

 
Kart 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kart 1-6 
 

 
 

 TG 

Sahne 3  

Tanrı bu durumdan hiç hoşnut değildi ve bir haberci gönderdi. 

İsrailliler’i (JD-2) ve meleği (JD-5) yerleştirin. 

Bizler o meleğin neye benzediğini bilemiyoruz, ancak görenler onun 

kim olduğunu iyi biliyorlardı. Kutsal Kitap onu “Rab’bin Meleği” 

olarak tanıtır. Hiç şüphem yok ki melek Tanrı’dan getirdiği haberi 

iletirken herkes sus pus kesilmişti. “Diğer uluslardan olanlarla ant-

laşmaya girmemeniz gerektiğini söylemiştim. Onların tanrılarına ait 

sunakları yıkmanızı söylemiştim. Oysa siz benim sözümü dinleme-

diniz. Artık onları önünüzden kovmaya yardım etmeyeceğim. Onlar 

böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak” dedi.  

Orada olsaydınız nasıl hissederdiniz acaba? Kutsal Kitap İsrailliler-

in hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını ve Tanrı’ya seslendiklerini 

söyler.  

JD-2’yi çıkarın ve ağlayan İsrailliler’i (JD-6) yereştirin. 

Tanrı’ya kurban sundular (sunağı ve kuzuyu – Şekil JD-7 ve JD-8 

yerleştirin) ve ilk bakışta durum değişecekmiş gibi görünüyordu.  

Maalesef çok az şey değişti. Kenan halklarıyla dostluklarını bozma-

dılar, putlara tapınmaya devam ettiler. Yaptıklarından pişmanlık 

duydukları için değil, suç üstünde yakalandıkları için ağlamışlardı. 

Kısa bir süre için değişeceklermiş gibi davrandılar, fakat gerçekte 

değişmediler. 

Tüm şekilleri çıkarın. 

Eğer henüz İsa Mesih’e iman etmediyseniz, Tanrı yaşamınızın ne 

kadar kötü olduğunu görmenizi ister (Müjde görseli 1-1’i gösterin.) 

Tanrı sizin tamamen değişmenizi ister. Eğer bunu istiyorsanız, iste-

ğinizi O’na söyleyin. İsa’nın sizin yerinize, günahınıza karşılık öl-

düğüne inanın (Müjde görseli 1-3’ü gösterin). Kutsal Kitap’ta dendiği 

gibi, “Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti” (Yeşaya 53:5). O 

bugün diri olduğu için O’na iman ederseniz sizi kurtarabilir ve de-

ğiştirebilir. Belki bunu yapmak istiyorsunuz, fakat bana sormak iste-

diğiniz sorularınız var. Arkadaşlarınız çıktıktan sonra beni (bir yer 

belirleyin) bulabilirsiniz. Sizinle konuşmak beni çok mutlu edecektir. 

Çünkü anlamanız çok önemlidir. Gerçek bir Hıristiyan olduğunuzda 

Tanrı’yı daha çok sevmek ve itaat etmek isteyeceksiniz – ve bu 

İsrailliler’in yaptığı gibi sadece sözlerden ibaret olmayacaktır. 
 

Sahne 4  

Tapınan İsrailliler’i (JD-9a ve JD-9b) ve putu (JD-3) yerleştirin. 

Tanrı’nın uyarısı gerçek oldu. İsrailliler savaşa girdiler ve mağlup 

oldular. Düşmanları sürekli olarak saldırılarda bulunuyorlardı. (Düş-

manları – Şekil JD-10’u yerleştirin.) Bu neden olmuştu? (Çocukların ya-

nıtlarını dinleyin.) Keşke İsrailliler Tanrı’ya sadık kalsalardı. Biz Hı-

ristiyanlar diğer kişilerin ya da şeylerin Tanrı’nın yerini almasına 

fırsat vermemek için dikkatli olmalıyız. Bu olay farkına varamaya-

cağımız kadar yavaş bir şekilde gerçekleşebilir. 

Hasan bir Hıristiyan ve çok iyi bir yüzücüydü. Bir sürü yarışmaya 

katılıyordu. Elinden geldiğince sık sık antrenman yapıyordu. Bir gün 
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Pazar okulundan sonra öğretmeni Hasan’a, “Son günlerde derslere 

eskisi kadar sık gelmez oldun. Bunun nedenini sorabilir miyim 

acaba?” diye sordu. 

Hasan şaşırmıştı, “Öyle mi? Hiç farkında bile değilim.” 

Eve dönerken bunun hakkında düşündü ve yüzme antrenmanına git-

mek için Pazar okulunu sık sık kaçırdığını ve hatta bazen derslerin 

olduğunu bile unuttuğunu fark etti. Yüzme yavaş yavaş yaşamındaki 

en önemli şey olmuştu. Hasan bunu nasıl düzeltebilirdi? (Çocuklarla 

bunun hakkında konuşun) Tanrı, çocuklarının yaşamında ilk sırada ol-

mak ister ve çocukları da O’nun ilk sırada olmasını ister. 

Ancak İsrailliler durumu düzeltmeyi istemediler. Yaşam zorlaştı ve 

tehlikelerle doldu. Tanrı’nın İsrail halkını sevmeye devam etmesi 

çok şaşırtıcıdır. Onlara düşmanlarını yenmeleri için, hakim olarak 

tanınan yeni önderler verdi. Bazen hakimleri dinlediler ve Tanrı’ya 

itaat ettiler. Bazen de onları görmezlikten geldiler. 

Çocuklar, sakın onlar gibi olmayın! Eğer henüz kurtulmadıysanız, 

günahınıza sırtınızı dönüp Rab İsa’ya gelin, Kutsal Kitap’ta dediği 

gibi, “Tövbe edin ve Tanrı’ya dönün.” Tanrı’nın ne yapacağını ha-

tırlayanınız var mı? Tüm günahlarınız sonsuza dek silinecektir. 

Tanrı sizi yavaş yavaş değiştirecek ve O’nu tüm varlığınızla sevme-

yi isteyeceksiniz. 

 

Devam eden etkinlik 

Çocuklar, kenarlarda boşluk bırakmak suretiyle ezber ayetini bir 

karton üzerine yapıştırsınlar. Kartonun alt kısmında bir yarık açın. 

Hıristiyan çocuklardan küçük bir kare kağıt parçası üzerine, 

yaşantılarında Tanrı’nın yerini alabilecek bir şeyi ya da kişiyi 

yazmalarını söyleyin. Bu kağıdı katlayıp açtıkları yarığa 

yerleştirsinler ve bu şeyin Tanrı’nın yerini almasına izin vermemesi 

için Tanrı’dan güç istemelerini hatırlatmak için kullansınlar. 

 

Tekrar Soruları 

1. Yeşu halka niçin tarihlerini anlatıyordu? (Tanrı’yı sevmeleri, 

O’na itaat etmeleri ve başka tanrıların peşinden gitmemeleri 

gerektiğini göstermek için.) 

2. Yeşu kendisinin ne yapacağını açıkça dile getirdi. Şöyle dedi: 

“Ben ve ev halkım .......” – ayeti tamamlayın. (Rab’be kulluk 

edeceğiz.) 

3. Halk ne söz verdi? (Kendilerinin de Rab’be kulluk edeceğini.) 

4. Yeşu verdikleri bu sözü hatırlamaları için ne yaptı? (Bir taş 

dikti.) 

5. İsrail halkı ve bizler Tanrı’yı %100 sevmekte niçin zorlanırız? 

(Çünkü onlar da biz de günahkârız.) 

6. İsrail halkı ne zaman verdiği sözden vazgeçmeye başladı? (Tan-

rı’nın mucizelerine tanık olanlar yavaş yavaş ölmeye başlayınca) 

 

 

 

 

 

 
 

Önerilen sorular: Hasan’ın 
hatası neydi? Bunu nasıl 
düzeltebilirdi? Bir Hıristiyan’ın 
yaşamında Tanrı’nın yerine 
geçebilecek başka  
neler olabilir? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

 

Balon puanı 
 

On balon şişirin ve her 
birinin içine puan yazılı  
olan kağıtlar koyun.  
Bir çocuk soruya doğru 
yanıt verdiğinde takımı 
için 100 puan kazanır.  
Ayrıca bir balon seçer  
ve balonu patlattıktan  
sonra içinden çıkan  
puanı da takımına  
kazandırır.  
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7. Eksik olan sözcük nedir? “Rab Tanrı’yı yüreğinizle, canınızla, 

aklınızla ve gücünüzle sevin.” (Bütün) 

8. İsrail halkı Tanrı’dan “özür” diledi, fakat bunun sadece boş 

sözler olduğunu nereden anlıyoruz? (Putlara tapınmaya devam 

ettiler ve bu yaptıkları Tanrı’yı hoşnut etmedi.) 

9. Bir Hıristiyan’ın yaşamında Tanrı’nın yerini neler alabilir? 

(Spor, arkadaşlar, bilgisayar vb.) 

10. Niçin herkes Tanrı’yı bütün yüreğiyle sevmelidir? (Çünkü O tek 

Tanrı’dır.) 
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Ders 2 
Debora ve Barak İsrail’i kurtarır 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Hakimler 4:1-24 

(Debora’nın ezgisi: Hakimler 5:1-31) 

 

Temel gerçek 

Tanrı her şeyin üzerinde Rab’dir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e iman et ki, 

yaşamında güna-hın ve Şeytan’ın gücü 

kırılsın. 
 

Kurtulmuşlar: İnsanlar bir Hıristiyan olduğun için 

sana karşı çıktığında yardım etmesi için 

Mesih’ e güven.  

 

Ezberlenecek ayet 

Matta 22:37’yi tekrar edin. 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-3, JD-9a, JD-9b, JD-11, JD-12, 

JD-13, JD-14, JD-15, JD-16, JD-17, JD-18, 

JD-19, JD-20 ve JD-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Koskoca bir ordunun karşısında ne hisseder-

diniz? 
 

Olayların Gelişimi 

1. İsrailliler tekrar putlara tapınırlar. 

2. 20 yıl boyunca düşman baskısı altında. TG 

3. İsrail Tanrı’ya yardım etmesi için yalvarır. 

 TG- 

4. Debora hakim olur. 

5. İsrailliler Debora’dan öğüt ister. 

6. Debora Barak’ı çağırır ve talimatlar verir. 

 TG+ 

7. Barak Deboradan savaş alanına kendisiyle 

birlikte gelmesini ister. 

8. İsrail ordusu toplanır, Sisera’nın ordusu 

yaklaşır.  

9. Debora İsrailliler’i zafer için yüreklendirir. 
 

Doruk Noktası 

10. Tanrı bir fırtına gönderir, Sisera çamura 

saplanır. TG+ 

11. Sisera Yael’in çadırına sığınır. 

12. Yael Sisera’yı öldürür.  

Sonuç  

 Debora, Barak ve İsrailliler Tanrı’yı yüceltir. 

 TG- 
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Kart 2-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG 

Yardımcınız ya da büyük 
çocuklardan birisi bu ayeti Kutsal 
Kitap’tan okuyabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG-  

 

 

Ders 

Demirden yapılmış dokuz yüz savaş arabası! Binlerce düşman 

askeri! Yüzlerce dört nala koşan at! Uzun yıllar önce, kendinizi 

böylesi bir düşman ordusu karşısında görev yapan bir asker olarak 

bulmak nasıl bir şeydi acaba? Üstelik elinizde ne bir kılıç ne de bir 

kalkan olmadığını düşünün! Siz ne hissederdiniz? Korkar mıydınız? 

İşte İsrail halkı da aynı şeyi hissediyordu. Komutan Sisera’nın 

ordusu karşısında ödleri patlamak üzereydi.  

 

Sahne 1  

Putu (JD-7), tapınan İsrailliler’i (JD-9a ve JD-9b) ve Sisera’nın askerlerini 

(JD-11) yerleştirin.  

İsrail halkı Tanrı’ya sadık olacaklarına dair verdikleri sözü 

unutmuştu bile. Diri Tanrı yerine putlara tapmaya tekrar başladılar. 

Bu kez inat dolu itaatsizlikleri 20 yıl sürmüştü. Yirmi uzun yıl 

boyunca düşman askerlerinin baskısı altında kaldılar. Yirmi yıl 

boyunca sokaktan sokağa esenlik içinde yürüyemediler. Düşman 

askerleri sık sık onlara saldırdıkları için, hep gizlenmek zorunda 

kaldılar.  

Unutmayın, İsrailliler’in elinde hiç silah yoktu. Komutan Sisera’nın 

ordusu İsrailliler’e ait bütün demir ve metal aletleri alıp silah 

yapmışlardı. İsrail halkı çaresiz ve korku içindeydi.  

Bu 20 yıl boyunca Tanrı, halkını itaatsizliklerinden ötürü cezalan-

dırmak üzere düşmanları kullandı. Komutan Sisera da dahil olmak 

üzere düşmanların hiçbiri Tanrı’nın kendilerini kullandığını bilmi-

yorlardı. Tanrı itaatsizliklerinden ötürü halkını cezalandırıyordu. 

Tanrı her şeyi ya da herkesi istediği gibi kullanabilir. O Tanrı’dır, 

her şeyin üzerindedir. Kutsal Kitap’ın Tanrı hakkında ne söylediğine 

kulak verin (2 Tarihler 20:6’yı okuyun): “Ey atalarımızın Tanrısı Rab, 

sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını 

yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.” 

Sisera, döneminin en büyük komutanıydı, ama Tanrı’yla 

kıyaslandığında bir hiçti. Sisera’nın belli bir gücü vardı oysa 

Tanrı’nın gücü her şeye yeter. Ne kadar ulu bir Tanrı! İsrailliler’in 

başka tanrılara, putlara dönmesi ne büyük bir ahmaklıktı.  

Eminim ki geçen 20 yıl içinde bu tanrılara dönüp onlardan yardım 

dilemişlerdi. Fakat istedikleri yardım hiç gelmedi. Artık 

tahammülleri kalmayınca yardım için Tanrı’ya döndüler. “Tanrım, 

bizi kurtar. Bu acımasız ordunun elinden bizi özgür kıl,” diyerek 

dua etmiş olmalıydılar. Tanrı bu orduyu halkının kendisine geri 

dönmesi için kullandı. Nihayet sadece Tanrı’nın düşmanlarından 

daha büyük olduğunu fark etmişlerdi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Bizim en büyük düşmanlarımızın kimler olduğunu biliyor musu-

nuz? Evet, Şeytan ve günah. Tanrı şeytandan uludur. Günahtan daha 

güçlüdür. Oğlu Rab İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bunu gösterdi. 

Mesih günahlarımıza karşılık öldü, fakat ölü kalmadı. O sizi günah 
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ve Şeytan’ın kancasından kurtarabilir. İyi olmaya çaba gösterseniz 

bile kurtuluşa kavuşmadan iyi olamazsınız. Konuşmalarınızı düzelt-

meye çalışırsınız ancak birkaç gün içinde eski halinize dönersiniz. 

Günah ve Şeytan tek başınıza olduğunuzda size karşı çok güçlüdür. 

Rab İsa “aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güç-

tedir” (İbraniler 7:25). Rab İsa’ya sizi Tanrı’ya getirmesi için iman 

ederseniz, O sizi günahtan ve Şeytan’dan kurtaracaktır. Tanrı herkes-

ten daha güçlü olduğundan Sisera O’nun için küçücük bir sorundu. 

 

Sahne 2  

Palmiye ağacını (JD-12) ve Debora’yı (JD-13) yerleştirin. 

Tanrı İsrailliler’e bilge ve iyi bir hakim olan Debora’yı verdi. İsrail 

halkının Tanrı’nın yardımını hak ettiğini düşünüyor musunuz? 

Kesinlikle hayır! Fakat Tanrı merhametli ve iyi olduğundan halkı 

yönetmesi için Debora’yı görevlendirdi. 

İsrailliler’i (JD-14) yerleştirin. 

Hakim, yasayı iyi bilen ve yasaya en uygun hareketin ne olduğuna 

karar veren kişidir. Debora’nın bildiği yasa, Tanrı’nın Yasası’ydı. 

Halk arasında bir anlaşmazlık olduğunda sorunlarını Debora’ya 

getirdiler ve Debora sorunlar hakkında hükme vardı. Tanrı ona 

bilgelik ve anlayış verdi ve halk da Debora’nın kararlarına saygı 

gösterdi. 

İsrailliler’i (JD-14) çıkarın. 

Debora bir gün İsrail’in kuzeyinde yaşayan Barak’a haber gönderdi. 

Güneye doğru inip kendisiyle buluşmasını istedi.  

Barak’ı (JD-15) yerleştirin. 

“Barak, İsrail’in Tanrısı olan Rab’bin sana talimatları var. Tabor 

Dağı’na git ve yanına 10.000 asker al. Tanrı bütün askerleri ve savaş 

arabalarıyla birlikte komutan Sisera’yı oraya getirecek. Tanrı sana, 

Sisera’ya karşı  zafer kazandıracak!” 

Debora Tanrı’dan emindi. Barak ve İsrailliler’in Tanrı’nın sözüne itaat 

etmeleri halinde, Tanrı’nın kendilerini kesinlikle zaferli çıkaraca-

ğını biliyordu. Debora Tanrı’nın, Sisera’dan ve güçlü ordusundan 

çok daha büyük olduğunu biliyordu. Eğer Rab İsa’yı seviyorsanız 

belki sizin de yaşamınızda bir “Sisera”, size karşı olan biri olabilir. 

Belki bir Hıristiyan olduğunuz için evde ya da okulda sizinle dalga 

geçen birisi var. Bu sizi utandırıp üzüyor olabilir. Tanrı Sözü’nü 

dinleyin (Mezmur 34:15-17’yi okuyun). “Rab’bin gözleri doğru kişilerin 

üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Rab kötülük 

yapanlara karşıdır, onların anısını yeryüzünden siler. Doğrular 

yakarır, Rab duyar. Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.” Tanrı 

yaşamınızı zorlaştıran insanlardan sizi nasıl kurtaracak? Onları 

değiştirebilir ve böylece artık sizinle alay etmezler. Onlarla sık sık 

karşılaşmamanızı sağlayabilir. Bu sıkıntıları aşabilmeniz için sizi 

güçlendirip cesaretlendirebilir. Size karşı olanların Tanrı’nın 

gözünde küçücük olduklarını hatırlayın. Belki bu ayetleri kolayca 

bulabilmek için Kutsal Kitabınızda bunların altını çizebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 2-2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harita kullanmanız büyük 
çocuklara yardımcı olabilir.   

 
Kart 2-3 

 

 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bunu mümkün hale  
getirin, örneğin çocukların 
eve götürmesi için ayeti  
bir kağıda yazın. Ya da  
dersin sonunda Kutsal  
Kitaplarında ayetleri 
bulmalarına yardım edin.  
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Kart 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Debora Tanrı’nın bunu yapabileceğinden emindi, ancak Barak’ın 

şüpheleri vardı. Kutsal Kitap Barak’ın söylediği sözleri aynen 

kaydeder. Ben Tanrı’nın Sözünden okurken lütfen dikkatle dinleyin. 

“Eğer benimle gelirsen giderim. Benimle gelmezsen gitmem, dedi” 

(Hakimler 4:8). 

Barak bunu niçin söylemiş olabilir? (Çocukların önerilerini dinleyin.) 

Kutsal Kitap nedenini açıklamaz. Debora şöyle karşılık verdi, 

“Seninle gelmesine gelirim, ama böyle bir yol tuttuğun için 

onurlandırılmayacaksın” (Hakimler 4:9). Debora Tanrı’nın büyük 

ve kudretli olduğunu, Sisera’ya yapılacak savaşın Tanrı için bir 

sorun olmayacağını biliyordu. Tanrı her şeyin efendisiydi. Debora 

Barak’a savaşa girmekte tereddüt ettiği için, zaferin getireceği 

onuru kendisi yerine bir kadının alacağını söyledi.  
 

Sahne 3 – Casuslar Rahav’a söz verir. 

Debora Barak’la birlikte yola çıktı ve kısa bir süre içinde Tabor 

Dağı’nda 10.000 asker bir araya geldi. 

Askerleri (JD-16) yerleştirin..  

Tanrı, komutan Sisera’nın İsrail ordusunun nerede toplandığını 

işitmesini sağladı ve böylece 30.000 güçlü askeriyle onların 

bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Kişhon Irmağı’nın 

yakınında saflara dizildiler.  

Askerleri (JD-11) yerleştirin 

Komutan Sisera’nın ordusu vadide saflara dizildiğinde, (Debora ve 

Barak’ı şekil JD-13 ve JD-15’i yerleştirin) Debora, Barak ve İsrailliler 

üzerinde bulundukları dağların tepesinden onları görebiliyorlardı. 

Acaba Debora hâlâ kendinden emin miydi? (Çocukların karşılık 

vermesine imkan tanıyın.)  

Debora, “Haydi gidelim. Rab bugün Sisera’yı elimize verdi!” dedi. 

Debora Tanrı’nın kendilerinin önünde savaşa girdiğinden o kadar 

emindi ki, hiç endişe duymuyordu. Eğer iki orduyu kıyaslayacak olsa 

korkması gerekirdi. Eğer silahlara ve savaş arabalarına güvenecek olsa 

bir adım bile atmaması gerekirdi. Debora her şeyin emin ellerde, Tanrı-

nın ellerinde olduğunu biliyordu. İsrail’in Tanrısı’nın her şeyin 

üzerinde Rab olduğunu biliyordu. O’nun yenilmesi mümkün değildi.  

Acaba Barak, tepeden aşağıya doğru ordusunun önünde giderken, 

“İLERİ!” diye bağırmış mıydı? 

Debora’yı (JD-13), Barak’ı (JD-15) ve askerleri (JD-18) çıkarın. Yağmur 

bulutlarını (JD-19) yerleştirin. 

Barak Tanrı’nın buyruğuna itaat ederek ilk adımını atar atmaz, Tanrı 

yağmurla, doluyla ve şimşeklerle büyük bir fırtına gönderdi. 

Kim bilir bu fırtına ne büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Normalde yılın 

o aylarında hiç yağmur olmazdı. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu 

ki, Barak ve adamları vadiye inene dek, Sisera’nın ağır savaş 

arabaları çamura saplanıp kalmıştı bile!  

Askerleri (JD-11) çıkarın. Geri çekilmekte olan savaş arabalarını(JD-18) ve 

askerleri (JD-19) ekleyin. 

Irmak taşmakta olduğu için düşmanın kaçışı imkansız bir hal almıştı. 

Tanrı’nın hava şartları üzerinde de yetki sahibi olduğunu görüyor-
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sunuz, değil mi? Tanrı ne isterse, rüzgar, yağmur, güneş ışığı, 

şimşek ve dolu gönderebilir! 

Savaş alanında büyük bir karmaşa vardı. Sisera’nın askerleri dört 

bir yana dağıldı, hatta bazıları kendi kılıçları üzerine tökezlendi. 

Barak düşman askerlerinin her biri ölene dek peşlerini bırakmadı. 

Savaş arabalarını (JD-18) ve askerleri (JD-19) çıkarın. 

Ne savaş ama! İsrailliler niçin zafer kazandı? (Çocukların karşılık 

vermesine imkan tanıyın ve temel gerçeği vurgulamayı ihmal etmeyin.) 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, işte bu Tanrı, Mezmur 34’de 

okuduğumuz Tanrı’nın ta kendisidir. Ben tekrar 15 ve 17. ayetleri 

okurken dikkatle dinleyin ve Tanrı’nın neyi vaat ettiğini söyleyin 

bana. Başkaları size karşı durduğunda O sizin yanınızdadır. Tanrı’yı 

tanımak ve O’na güvenmek harika bir şey, değil mi? Şimdi O’na 

şunları söyleyin, “Rab Tanrı, bana karşı olanları biliyorsun. Lütfen 

bana yardım et! Bunu yapabileceğini biliyorum, çünkü sen herkesin 

ve her şeyin üzerinde hükmedensin, Rab’sin. Yardım edeceğini vaat 

ettiğini biliyorum.” Tanrı asla mağlup edilemez. 

Kaçmakta olan Sisera’yı (JD-20) yerleştirin. 

Komutan Sisera yenilmekte olan taraftaydı ve bunu çok iyi 

biliyordu. O kadar korkmuştu ki, savaş arabasından inip bacaklarının 

gücü yettiğince koşarak kaçmaya başladı. Yael adlı bir kadının 

çadırına sığındı ve dinlenmek üzere saklandı. Yorgunluktan uykuya 

dalınca Yael bir çadır kazığını Sisera’nın kafasına çaktı. 

Uykusundan uyanamadı bir daha. 

Sisera’yı (JD-20) çıkarın. 

Barak ünlü komutanı arıyordu. Yael ona, “Gel de sana nerede 

olduğunu göstereyim” dedi. Barak’ı çadırına götürdü ve ölmüş olan 

komutanı gösterdi. Bu zaferin karşılığında kim onurlandırıldı 

dersiniz? Aynen Debora’nın dediği gibi, Yael; yani bir kadın 

onurlandırıldı. Çünkü Tanrı Debora’ya olacakları söylemişti. 

 

Sahne 4  

Debora’yı (JD-13), Barak’ı (JD-15) ve İsrailliler’i (JD-21) yerleştirin. 

Bütün İsrail’de büyük bir sevinç vardı. Debora, Barak ve İsrail halkı 

Tanrı’ya övgü ilahileri söylediler. O’nun yardımını hak etmemiş ol-

malarına rağmen, kendilerini düşmanlarının elinden kurtardığı için 

Tanrı’ya şükrettiler. Tanrı kendi Tanrıları olduğu için çok mutluy-

dular. Sizin de Tanrınız O mu? Tanrı’nın, yaşamınızda Şeytan’dan ve 

günahtan daha güçlü olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu düşman-

lardan kurtulmak istiyorsanız, Rab İsa’ya gelin. O sizi, “kendisi ara-

cılığıyla Tanrı’ya yaklaştığınız için tümüyle kurtaracak güçtedir” 

(İbraniler 7:25). O’na günahtan ve Şeytan’dan kurtulmak istediğinizi 

söyleyin. Kendinizi O’nun ellerine teslim edin. Rab İsa günaha kar-

şılık öldü – Şeytan bunu istemedi, ama Rab İsa onu yendi. Rab İsa 

ölümden dirildi. Şeytan bunun da gerçekleşmesini istemedi – fakat 

Rab İsa onu yine yendi. Şeytan sizin kurtulmanızı istemez – fakat 

Rab İsa onu bu konuda da yenebilir. Sizi tamamıyla kurtarabilir!  

 

 

 

 

 

Çocukların yanıtlarını bir  
kağıda not alın.  

 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-5 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Kart 2-5 
 

TG- 
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Tekrar Oyunu 

 

Kule yapalım 
 

14 adet plastik 
bardağa gereksinim  
duyacaksınız. 2 tanesini  
masa üzerine ters çevirin  
– her biri bir takım için.  
Çocuklardan biri takımına 
yöneltilen soruya doğru  
yanıt verdiğinde takımına  
ait kuleyi inşa etmeye  
başlar (ikinci bardak düz,  
üçüncü bardak ters vb  
şekilde konulacaktır.)  
Kulesi ilk yıkılan takım  
yarışmayı kaybeder 
(ya da en yüksek kuleyi  
diken takım kazanır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böylece siz Tanrı’nın istediği gibi bir çocuk olduğunuzda, yaşa-

mınızda Tanrı’nın büyük gücü de görülecektir. Aynen Debora ve 

İsrailliler’e yardım ettiği gibi, her durumda size de yardım etmeye 

hazırdır. 

 

Tekrar soruları 

1. Tanrı niçin en güçlü ulusları bile kendi isteği doğrultusunda 

kullanabilir? (Çünkü O’nun gücü her şeye yeter.) 

2. Tanrı niçin halkını cezalandırıyordu? (Putlara tapındıkları için.) 

3. Tanrı’nın İsrail’e karşı kullandığı güçlü komutan kimdi? (Sisera.) 

4. Tanrı İsrail’i düşmanlarından kurtarmaya karar verdiğinde önder 

olarak kimi seçti? (Debora.) 

5. Tanrı, günahtan ve Şeytan’dan daha güçlü olduğunu nasıl 

gösterdi? (Rab İsa’nın dirilişiyle.) 

6. Debora Barak’a savaşa girmesini söylediğinde Barak’ın verdiği 

karşılık neydi? (Kendisiyle birlikte Debora da giderse savaşa 

gireceğini söyledi.) 

7. Debora niçin savaştan korkmuyordu? (Rab’bin kazanacağını 

bildiği için.) 

8. Eğer bir Hıristiyan’sanız, yaşamınızda kim Sisera’ya 

benzeyebilir? (Size karşı olan birisi.) 

9. Böyle bir duruma düşerseniz ne yapmalısınız? (Çözüm için 

Tanrı’ya güvenmelisiniz.) 

10. Tanrı İsrail’e nasıl zafer verdi? (Yağmur, dolu ve şimşek 

gönderdi ve düşmanların savaş arabaları çamura saplandı!) 

11. Sisera nasıl öldü? (Yael’in çadırında.) 

12. Şu cümleyi tamamlayın: “Tanrı ............... üzerinde hükmedendir, 

Rab’dir.” (her şeyin) 
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Ders 3 
Gidyon Tanrı için cesur olmayı öğrenir 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Hakimler 6:1-40 

 

Temel gerçek 

Gidyon gibi siz de Tanrı’nın bir askeri olun. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar:  İsa Mesih’e sizi 

kurtarması için iman ettiğinizde bir 

“asker” olursunuz. 
 

Kurtulmuşlar: Şeytan’la savaşırken Tanrı’ya 

itaatkâr ve iman dolu olun. 
 

(Metinde vurgulanması gereken başlıca konu 

imanlı çocuklar içindir.) 

 

Ezberlenecek ayet 

“İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı’ya 

yaklaşın, O da size yaklaşacaktır.” Yakup 4:7-8 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-7, JD-22, JD-23, JD-24, JD-26, 

JD-27, JD-28, JD-29, JD-30 ve JD-31  

Ve 

 Verilen şablonu (sayfa 47) kullanarak kar-

tondan bir kalkan kesin ve üst kısmına 

“Tanrı’nın askeri olun” yazın. Öğretişinizi 

tamamladıkça şunları ekleyin: “bir düşman 

vardır”, “seçilmiş”, “itaat” ve “güven” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Geçen sefer İsrailliler Tanrı’yı övüyordu fakat 

şimdiyse saklanıyorlar. 
 

Olayların Gelişimi 

1. Midyanlılar İsrail üzerinde baskı kurar. 

   TG+ 

2. İsrail Tanrı’ya yalvarır. 

3. Tanrı Gidyon’a görünür. 

4. Gidyon, Tanrı’nın kendisini kullanacağına 

dair bir işaret ister.  

5. Tanrı Gidyon’a bir işaret verir. TG+ 

6. Gidyon’dan Baal’a ait putu yıkması istenir. 

7. Gidyon itaat eder. 

8. Yapılan iş ortaya çıkar. 

9. Gidyon’un babası onu savunur. 

10.Gidyon bir koyun postu koyar. TG+ 

 

Doruk Noktası 

Tanrı işareti verir. 
 

Sonuç 

Gidyon Midyanlılar’la savaşa hazırdır. TG+ 
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Kart 3-1 
 

 
 

Midyanlılar savaşta 
develeri kullanmayı akıl  
eden ilk halktır. 
 

 
Harita üzerinde  
Midyanlılar’ın İsrail’i ele 
geçirmek üzere nereden 
geldiklerini gösterin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bir karton ya da tahta  
üzerine Şeytan’la ilgili  
4 gerçeği yazın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

İsrailliler’i son gördüğümüzde Tanrı’ya övgü ilahileri söylüyor-

lardı. 40 yıl boyunca esenlik içinde yaşamışlardı. Fakat şimdi içinde 

bulundukları duruma bir bakın. 
 

Sahne 1 

İsrailliler’i saklanırken (JD-22) gösteren şekli yerleştirin.  

Neler olmuştu? Bir kez daha Tanrı’ya sırtlarını döndüler. Debora-

nın ölümünden sonra putlara tapınmaya başladılar. Bakın başlarına 

neler geldi. 

Tahıl çalmakta olan Midyanlılar’ı (JD-23) yerleştirin. 

Midyanlılar yedi yıl boyunca İsrailliler’e saldırdılar. Midyanlılar 

çöllerde kurdukları çadırlarda yaşayan bir halktı ve yüzlerce 

develeri vardı.  

İsrailliler Midyanlılar’ın yaklaşmakta olduğunu her zaman kolaylıkla 

anlarlardı. Dört nala koşan yüzlerce devenin sesleri ve güçleri 

yettiğince bağıran askerlerin çığlıkları İsrailliler’in kulaklarında 

çınlardı. Kutsal Kitap, hayvanları ve çadırlarıyla birlikte bir çekirge 

sürüsü gibi geldiklerini söyler –o kadar kalabalık olurlardı ki, ayak 

bastıkları yeri bile göremezlerdi–. Ve bu ziyaretleri dostane bir 

ziyaret olmazdı. Çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye gelirlerdi. 

Midyanlılar her yıl hasat zamanı gelirdi. Çadırlarını İsrailliler’in 

topraklarına kurarlardı. İnek ve koyunları tarlaları mahvederdi. Mah-

sulü yer, çalar ve yok ederlerdi. İsrailliler evlerinde bile otura-

mazlardı. Midyanlılar’ın kendilerini bulamayacakları mağaralara sı-

ğınırlardı. Midyanlılar topraklarından ayrıldığında İsrailliler’e 

hiçbir şey kalmazdı. Yiyecek, hayvan, ev yok. Hiçbir şey yok. 

Ne korkunç düşmanlardı bunlar. Eminim bu türden şeylerin sizin 

başınıza gelmiyor olmasına seviniyorsunuzdur. Ancak siz bir 

Hıristiyan’sanız sizin karşınızda da güçlü ve acımasız bir düşman 

vardır. (Kalkan üzerine “bir düşman vardır” yazın) Bu düşman aynı 

zamanda Tanrı’nın da düşmanıdır. Kimdir bu? Evet, Şeytan. Gelin 

birlikte Kutsal Kitap’ın bu konuda ne dediğine bakalım. (Ders 

öncesinde ilgili ayetlerin verildiği dört çocuk bunları sesli olarak okusun.) 

  Yuhanna 8:44  Yalancıdır / katildir 

  Efesliler 6:11  Düzenbazdır 

  1.Petrus 5:8   Güçlü ve acımasızdır 

  Markos 1:13   İnsanları kışkırtır 

Şeytan Tanrı’ya ve Hıristiyanlar’a karşı savaşır. Elbette ki, Tanrı ka-

dar güçlü değildir, ancak siz gerçek bir Hıristiyan’sanız yaşamınızı 

zorlaştırmaktan büyük zevk alır. Ona karşı savaşmalısınız.  

İsrailliler Midyanlılar’a karşı savaşmayı denemediler bile. Yedi yıl 

boyunca bu saldırılara boyun eğdiler. Putlara dönmenin ne kadar 

yanlış olduğunu öğretmek için Tanrı bunların olmasına izin verdi. 

Bu dersi öğrenmeleri yedi yıllarını aldı. Sonunda Tanrı’ya seslen-

diler ve Tanrı niçin bu kadar çok acı çektiklerini anlatması için bir
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peygamber gönderdi. Tanrı onlara, “Benim sesime kulak verme-

diniz?” dedi (Hakimler 6:10). 

 

Sahne 2  

Gidyon’u harman ezerken (JD-24) gösteren şekli yerleştirin.  

Gidyon gibi birçok çiftçi harman dövebilmek için saklanırdı. Tabii 

ki o zamanlarda bugünkü makine ve araçlar yoktu. Genellikle 

harmanı tepeye çıkartır ve orada döverlerdi. Rüzgar estiğinde 

işlerine yaramayan samanı uçurur ve toplamak istedikleri taneler de 

yere dökülürdü. Oysa Gidyon’un bunu ulu orta yapması çok 

tehlikeliydi. Bu nedenle korku içinde üzümün ezildiği çukurda 

saklanıyordu.  

Rab’bin meleğini (JD-25) ve asasını (JD-26) yerleştirin. 

Aniden Rab’bin meleği belirdi ve Gidyon’a, “Ey yiğit savaşçı, Rab 

seninledir!” dedi.  

Gidyon şaşkınlık ve korku içindeydi. “Eğer Rab bizimleyse, bu kötü 

şeyler niçin başımıza geliyor? Atalarımızı Mısır’dan çıkardığında 

yaptığı mucizeler nerede? Rab bizi terk etti. Midyanlılar’ın elinde 

acı çekmemiz için bizi bıraktı.”  

Rab Gidyon’un korkusunu anladı ve ona anlayışla konuştu. “Seni, 

İsrail halkını Midyanlılar’ın elinden kurtarmak üzere gönderiyorum. 

Sahip olduğun güçle git.” 

Oysa Gidyon hiç gücü olduğunu düşünmüyordu. “Nasıl olur da 

İsrail’i kurtarabilirim ben? Ailem nüfuzlu bir aile değil ve bense 

ailemdeki en önemsiz kişiyim. Sıradan birisiyim ben.” 

Rab’bin meleğinin ne dediğine kulak verin. (Hakimler 6:16’yı okuyun.) 

“Rab, ‘Ben seninle olacağım. Midyanlılar’ı tek bir adamı yener gibi 

bozguna uğratacaksın’ dedi.” 

Halbuki sadece bir kişi değillerdi. Kocaman bir sürü gibiydiler ve 

Gidyon bundan emindi. Emin olmadığı şey, kendisiyle konuşanın 

Rab olup olmadığıydı. “Eğer benimle konuşan gerçekten sensen 

bana bir işaret ver o zaman” dedi. “Senin için bir sunu hazırlamama 

izin ver ve bunu yapana kadar lütfen buradan ayrılma.” 

Bütün şekilleri çıkarın. Gidyon’u (JD-27) yerleştirin.  

Melek bekleyeceğine dair söz verince, Gidyon sunu olarak bir oğla-

ğı kaynattı ve mayasız ekmek hazırladı. (Sununun üzerinde durduğu ka-

yayı, şekil JD-28 ve JD-29’u yerleştirin) Gidyon sunuyu Rab’bin me-

leğine götürdü ve kendisine verilen talimatlara dikkatle uyarak eti 

ve ekmeği kayanın üzerine koyduktan sonra et suyunu üzerine dök-

tü.  

Meleği(JD-25) ve asasını (JD-26) yerleştirin. 

Rab’bin meleği eline asasını aldı ve ucuyla ete ve ekmeğe hafifçe 

dokundu. Aynı anda kayadan yükselen ateş sunuyu yakıp bitirdi.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kart 3-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kart 3-3 

 

 

 
Bu sahneyi daha iyi  
canlandırmak için tahtanın 
önünde durup asa ve kaya 
kullanabilirsiniz.  
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Kart 3-4 

 

 

 TG+- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kart 3-5 
 

 
 

 
 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

Melek de bir anda gözden kayboldu. Gidyon korku içindeydi, fakat 

Tanrı ona, “Esenlikte kal! Korkma. Ölmeyeceksin” dedi. 

Gidyon Tanrı’ya o kadar şükran doluydu ki, hemen bir sunak yaptı 

ve Tanrı’ya orada tapındı. Düşmanla savaşması için Tanrı’nın 

kendisini seçtiğini biliyordu. Tanrı için bir asker olacaktı. 

Tanrı’nın Gidyon’u seçme nedeni onun önemli, ünlü ya da zeki biri 

olması değildi. Gidyon’un seçilme nedenini sadece Tanrı bilir. Eğer 

bir Hıristiyan’sanız, siz de seçilmişsiniz demektir. Rab İsa’ya Kur-

tarıcınız olarak iman ettiğiniz o ilk günleri düşünün – belki “O’na 

iman etmeyi seçtim” diyebilirsiniz. Evet bu doğrudur. Ancak Tan-

rı’nın sizi seçmiş olduğu da doğrudur. Kutsal Kitap Hıristiyanlar’ın 

seçilmiş bir halk olduğunu söyler (1.Petrus 2:9). (Kalkan üzerine “seçilmiş” 

yazın.) Oysa bizler seçilmeyi hak etmiyoruz, çünkü herkes gibi Tanrı’ya 

itaatsizlik ettik ve O’na sırtımızı döndük. Bizi niçin sevdiğini ve seçtiğini 

asla anlayamayacağız. Ama kurtulduysanız, seçilmişsiniz demektir. Gid-

yon gibi siz de savaşa girmek üzere seçildiniz. Savaş, hakkında konuş-

tuğumuz Şeytan’a karşıdır. Eğer henüz iman etmediyseniz, hâlâ Şey-

tan’ın tarafındasınız demektir. Bunu mu istiyorsunuz? Eğer istediğiniz 

bu değilse, İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman edin ve Gidyon gibi siz 

de Tanrı’nın ordusunda bir asker olun. 
 

Sahne 3  

Aynı akşam Tanrı Gidyon’a tekrar konuştu. “Babanın Baal için 

diktiği sunağı yık ve benim için yeni bir sunak dik” dedi Tanrı.  

Bu uyulması zor bir buyruktu. Neden acaba? (Çocukların konu 

hakkındaki fikirlerini alın.) Herkes Baal’a tapındığı için böyle bir şey 

onları çok öfkelendirirdi. İşin içinde kendi ailesi de olduğundan 

durum daha zorlaşıyordu. Ama Gidyon Tanrı’ya itaat etti. 

Yıkılan sunağı (JD-30), kayayı (JD-28) ve Tanrı için dikilen sunağı (JD-7) 

yerleştirin. 

Geceleyin yanına on adam aldı ve putla birlikte Baal için yapılan 

sunağı yıktılar. Yıkılan sunağın yerine gerçek Tanrı için bir sunak 

diktiler.  

Gidyon, Tanrı yolunda bir asker olmanın ne anlama geldiği 

hakkındaki en önemli dersi öğrenmişti. İtaatkârdı. Askerler verilen 

buyruklara itaat etmezse bir ordu asla zaferli olamaz. Tanrı Kutsal 

Kitap aracılığıyla bize buyruklar verir ve zor bile olsa bunlara itaat 

etmemiz gerekir. (Kalkan üzerine “itaat” yazın.) 

Ali’nin bir sürü CD’si vardı – arkadaşları her zaman en son çıkan 

albümlere sahip olduğu için onu kıskanırlardı. Bir gün İncil’deki şu 

ayetler dikkatini çekti. “...gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, 

hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu 

düşünün.” (Filipililer 4:8). Aklına CD’lerindeki bazı şarkıların 

sözleri geldi ve yüreğinde bunların Tanrı testinden geçmeyeceğini 

biliyordu. Bunları satmalı mı, yok mu etmeli, saklamalı mıydı? Siz 

ne dersiniz? O, Şeytan’a karşı savaşan Hıristiyan bir askerdi. Ali 

itaatkâr davrandı ve bir Hıristiyan’ın dinlememesi gerekenleri yok 

etti. Gidyon gibiydi! ...fakat kısa bir süre sonra Tanrı’nın askerini 

bekleyen bir sorun çıkacaktı ortaya. 
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Yahudalı adamları (JD-31) yerleştirin. 

“Bunu kim yaptı? Dün gece ne olduğunu gören var mı? 

“Bu işten sorumlu olanı bulunca yaptıklarına pişman edeceğim onu!” 

“Baal’ın sunağını yıkmak gibi bir işi kim yapmış olabilir ki. Bunu 

yapan hain ölmeli.” Olup bitenler bir anda kentin her yanında 

konuşulmaya başlandı. Aradan uzun zaman geçmeden bu işi yapan 

ortaya çıkarıldı: Yoaş’ın oğlu Gidyon, (Gidyon’u, şekil JD-27, 

yerleştirin). Gidyon adamların yaklaştığını işitiyordu. Öfke içindeki 

bir grup adam, bağırıp çağırarak, tehditler savurarak babasının 

evine yaklaşmaktaydı. Gidyon’un babasından dışarı çıkmasını 

istediler (Yoaş’ı, şekil JD-32 yerleştirin). Yoaş da onlar gibi bir put olan 

Baal’a tapınıyordu. Üstüne üstlük yıkılan sunak kendisine aitti. 

Yoaş da bu adamlar gibi oğluna kızgın mıydı?  

“Oğlunu dışarı çıkar” diye bağırıyordu kalabalık, “ölümü hak etti o.” 

Yoaş, öfke ve nefret dolu bu adamların gözlerinin içine bakarak hiç 

duraksamadan konuştu. “Baal’ın sizin korumanıza ihtiyacı mı var? 

Eğer Baal gerçekten tanrıysa kendisini koruyamaz mı?” Gidyon’un 

Tanrı’ya itaati, babasının tavrını değiştirmesine yardım etmiş gibi 

görünüyordu.  

Halk, gerçek Tanrı’nın Gidyon’a konuştuğunu işittiğinde ona 

yardım etmeye hazırdı – Kutsal Kitap Tanrı’nın Ruhu’nun Gidyon’un 

üzerine indiğini (Hakimler 6:34) ve bu sayede Midyanlılar’a karşı 

savaşma cesareti bulduğunu söyler. Bu olay bize, Şeytan’a karşı 

kendi gücümüzle savaşmadığımızı, Kutsal Ruh’un her Hıristiyan’a 

yardım ettiğini anımsatır. Gidyon askerlerin bir araya toplanmasının 

işareti olarak borusunu çaldı. İsrail’in diğer oymaklarına da, 

Midyanlılar’a karşı durmaları için haber gönderdi. Çok geçmeden 

yeni bir öndere kavuşmuş olan yüzlerce kişi savaşmak üzere 

Gidyon’un çevresinde toplanmaya başladı.  

Midyanlılar da savaşa hazırdı. 120.000’den fazla askerleri vardı ve 

bu rakam İsrail ordusunun üç katı kadardı.  

Gidyon’un kendisine güvenini kaybettiği anlar olmuyor değildi. 

Fakat çok bilgece davrandı. Tanrı’ya danışarak, savaşta kendileriyle 

birlikte olacağından emin oldu.  

“Eğer bana vaat ettiğin gibi İsrail halkını Midyan zulmünden 

kurtarmak için beni kullanacaksan, bana bir işaret daha verebilir 

misin?” Gidyon yere bir tomar yün yapağı koydu. “Eğer çiy sadece 

yün yapağının üzerine düşer, toprak kuru kalırsa, İsrail’i benim 

aracılığımla kurtaracağını bileceğim” dedi.  

Tanrı Gidyon’un isteğini aynen yerine getirdi. Toprak kuruydu. 

Tanrı, Gidyon’a verdiği sözü yerine getirmesi için Tanrı’ya 

güvenebileceğini gösteriyordu. Tanrı’ya bağımlı olmadan Gidyon 

savaşa giremezdi.  

Siz de bir Hıristiyan’sanız, aynı şey sizin için de geçerlidir. Tan-

rı’nın bir askeri olarak Şeytan’a karşı girdiğiniz savaşta, Tanrı’nın 

vaatlerini yerine getireceğine güvenmelisiniz. (Kalkan üzerine “güven” 

yazın.) Belki zaman zaman okulda öğretmenleriniz Kutsal Kitap’ın 

(İncil’in) değiştirilmiş olduğunu söyleyebilirler. Buna bir karşılık  

 

 

 
 

Kart 3-6  
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Tekrar Oyunu 

 

Askerler zafer ister 
 

Çocukları iki orduya  
ayırın. Aynı boyutlarda 
kesilmiş 14 parça kağıt  
üzerine aşağıdakileri yazın. 
 

Z        A        F        E        R 
FER    AF    FE    ZA    AFE 
ZAF    AFER    ZAFE    ER 
 

Kağıtları masa üzerine  
yüzüstü çevrilmiş olarak 
yerleştirin. Bir çocuk ordusu 
için doğru yanıt verdiğinde  
bir kağıt seçer. Oyunun  
amacı “ZAFER” sözcüğünü  
ilk olarak oluşturmaktır.  
Eğer seçilen kağıt o ordu 
tarafından kullanılmazsa  
kağıt yüzüstü olarak tekrar  

 

vermek istemenize rağmen korkarak yerinizde oturmaya devam 

edebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın evindeyken, ruh çağırmaya 

başladıklarına tanık olabilirsiniz. Bunun yanlış olduğunu söylemeyi 

ve annenize telefon edip sizi bir an önce almasını istiyor 

olabilirsiniz. Tanrı’ya size yardım etmesi için güvenebilir misiniz? 

Evet, aynen Gidyon’un yaptığı gibi. Tanrı Yeşaya 41:10’da şu vaadi 

verir: “Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. 

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim.” O, bu 

savaşlarda size yardım edecektir. Gidyon’un Kendisine 

güvenmesini istediği gibi sizin de güvenmenizi ister. 

%100 emin olmak için Gidyon Tanrı’dan bir işaret daha istedi. 

Fakat bu kez senaryoyu tersine çevirdi. Ne istedi dersiniz? 

(Çocukların karşılık vermesine imkan sağlayın.) Evet, yün yapağı ıslak, 

yer kuru. Tanrı bir kez daha Gidyon’un isteğini yerine getirdi. 

Ordusu Midyan ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen 

Tanrı’ya güvenerek savaşa girmeye hazırdı. Bir sonraki dersimizde 

savaşın nasıl geçtiğini göreceğiz.  

Günaha ve Şeytan’a karşı olan savaşta Tanrı’nın tarafında mısınız? 

Eğer Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Tanrı’nın 

tarafında bir “askersiniz” demektir. Tanrı sizi seçti. Gidyon gibi, 

sizin de Kendisine itaat etmenizi ve O’na güvenmenizi ister. 

 

Devam eden etkinlik  

Kağıdı bir kalkan şeklinde kesin. Her bir çocuk ezber ayetinin yazılı 

olduğu küçük hatırlatma kağıtlarını kalkanın üst kısmına yapıştırsın 

ve, “Tanrı kazanmama yardım etti” yazsın. Çocuklar Şeytan’a karşı 

kazandıkları bir zafer hakkında kompozisyon yazıp bunu gelecek 

derste arkadaşlarıyla paylaşabilirler.  

 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı, Midyanlılar’ın İsrail üzerinde bu kadar baskı kurmasına 

niçin izin verdi? (İsrail halkı putlara tapınıyordu) 

2. Tanrı’nın düşmanı kimdir? (Şeytan) 

3. Kutsal Kitap’ta Şeytan hakkında söylenen iki şey nedir? (Şeytan 

yalancı ve katildir. Kandırmaya çalışır, kükreyen bir aslan 

gibidir, insanları günah işlemeye kışkırtır.)  

4. Şeytan kime karşı savaşır? (Tanrı’ya ve Hıristiyanlar’a) 

5. Tanrı İsrail’i onun aracılığıyla kurtaracağını söylediğinde 

Gidyon ne hissetti? (Kendisinin çok zayıf olduğunu düşündü. 

Ailesi önemli ya da ünlü değildi) 

6. Tanrı’nın Gidyon’a verdiği ilk görev neydi? (Baal’ın sunağını 

yıkmak) 

7. Hıristiyanlar niçin bir “askerdir”? (Hıristiyanlar Şeytan’a ve 

günaha karşı savaşırlar.) 
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8. Hıristiyan askerleri kim seçer? (Tanrı) 

9. Tanrı Gidyon’a, İsrail halkını Midyan zulmünden kurtaracak 

kişinin gerçekten kendisi olduğunu nasıl gösterdi? (Yün yapağı 

hakkında Gidyon’un isteklerini gerçekleştirerek) 

10. Hıristiyan askerler Gidyon gibi seçilirler. Bu askerler hangi iki 

yönden Gidyon’a benzerler? (Tanrı’ya itaat eder ve Tanrı’ya 

güvenirler.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masaya konmalıdır. Eğer  
seçtiği kağıt, iki, üç ya da 
dört harfliyse, bunu  
ordusunun elindeki bir  
başka kağıtla değiştirebilir. 
Değiştirilen kart yüzüstü  
gelecek şekilde tekrar masa  
üzerine konur. 
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Ders 4 
Gidyon ve 300 asker Midyanlılar’a karşı 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Hakimler 7:1-25; 8:22-23, 28 

 

Temel gerçek 

Her gerçek Hıristiyan bir askerdir. 
 

(Bu ders üçüncü dersin devamı niteliğindedir.) 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih’e Kurtarıcınız olarak 

iman ederek taraf değiştirin. 
 

Kurtulmuşlar: Vazgeçmeyin ve dikkatli olun.  

 

Ezberlenecek ayet 

Yakup 4:7-8’i tekrarlayın. 

 
Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-16, JD-27, JD-33, JD-34, JD-35, 

JD-36, JD-37, JD-38 ve JD-39 

Ve 

 Asker şablonunu (Sayfa 48) kullanarak 

kestiğiniz kağıt üzerine, ders boyunca uy-

gun anlarda “seçilmiş”, itaatkâr”, “vaz-

geçmeyen” ve “dikkatli” ifadelerini yazın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 

 Ders 3’e göz atın.  
 

Olayların Gelişimi 

1. Gidyon ve İsrailliler Midyanlılar’a yakın bir 

yerde kamp kurar. 

2. Tanrı sayılarının çok fazla olduğunu söyler. 

3. Korku dolu olan 22.000 asker geri döner. 

 TG+ 

4. Nehir kenarındaki sınav; geri kalan 300 asker. 

 TG+ 

5. Gidyon ve yardımcısı Midyan kampına girer. 

 TG+  

6. Gidyon ordusunu borular, testiler ve 

meşalelerle saldırıya geçirtir. 
 

Doruk Noktası 

 İsrail’in zaferinde görkemi Tanrı alır. TG-+ 
 

Sonuç  

Midyanlılar kaçar; kaçanlardan fazlası 

İsrailliler tarafından yakalanıp öldürülür. 
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Kart 4-1 
 

 
 

Çocuklardan birisi harita 
üzerinde bu yerleri göstersin.  
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Ders 

Ders 3’ü tekrar edin. 

Rab’bin Meleği göründüğünde Gidyon neredeydi? (Üzüm ezilen 

çukurun içinde harman dövüyordu.) Tanrı Gidyon’a babasına ait Baal 

sunağını yıkmasını söylediğinde Gidyon ne yaptı? (İtaat etti.) 

Tanrı’nın Gidyon’a verdiği bir sonraki görev neydi? (Midyanlılar’la 

savaşmak.) Tanrı’nın kendisiyle birlikte gideceğinden emin 

olabilmek için Gidyon nasıl bir işaret istedi? (Önce yün yapağının 

ıslak, yerin kuru, sonra da yerin ıslak yün yapağının kuru olmasını istedi.) 
Tanrı Gidyon’un duasını nasıl yanıtladı? (İsteklerini yerine getirdi.)  

 

Sahne 1 

Ordusu Midyanlılar’ınkinden çok daha küçük olmasına rağmen 

Gidyon artık savaşmaya hazırdı. Sabahın erken saatleriydi (Gideon 

ve İsrailli askerleri – şekil JD-27, JD-16, JD-33 ve JD-34 yerleştirin). 
Gideon ve 32.000 askeri bir kaynağın yakınında kamp kurmuştu. 

(Midyan ordusunu, şekil JD-35, yerleştirin.) Kamplarının yedi sekiz 

kilometre kuzeyindeyse 135.000 kişilik Midyan ordusu 

bulunmaktaydı. Uzaktan bakıldığında vadinin ve Horev Dağı’nın 

eteklerinin bir ucundan diğer ucuna uzanan bir çadır denizi gibi 

görünüyordu.  

Otuz iki bin askere karşılık yüz otuz beş bin asker. Yani bir İsrail 

askerine dört Midyan askeri düşüyordu. Bunun adil bir savaş 

olacağını düşünüyor musunuz? Bakalım Tanrı ne dedi. (Hakimler 

7:2’yi okuyun.) “Yanında fazla adam var; Midyan’ı onların eline 

teslim etmem. Yoksa İsrailliler, ‘Kendi gücümüzle kurtulduk’ 

diyerek bana karşı övünebilirler.”  

Tanrı biliyordu ki, İsrailliler 32.000 askerle savaşa girecek olursa 

elde edilecek zaferden kendilerine pay çıkartırlardı.  

Rab Gidyon’a, “Korkanları geri gönder” diye talimat verdi. 

Orada kaç asker vardı? 32.000. Kaç tanesinin evine döndüğünü 

düşünüyorsunuz? 22.000! 22.000 asker, bir asker olmanın 

gerektirdiklerinden korkuyordu. Çok çabuk vazgeçtiler. 

Geçen derste her Hıristiyan’ın Tanrı için bir “asker” olduğunu öğ-

rendik. (Askeri yerleştirin) Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa bu, güna-

ha ve Şeytan’a karşı olan savaşta bir askersiniz demektir. Asker hak-

kında öğrendiğimiz şeyleri hatırlayabilir misiniz? Asker seçilmiş, 

itaatkâr ve güvenen kişidir (Askerin altına bu ifadeleri içeren sözcük şerit-

lerini yapıştırın.) Bu listeye “vazgeçmeyen” sözcüğünü de ekleyebi-

liriz. 

Altan Rab İsa’ya iman etmeden önce uzun uzun düşündü. Ağabeyi 

uyuşturucu kullanan birisiydi ve annesi evi terk etmişti. Ailesinde 

hiç kimsenin Tanrı’ya ayıracak zamanı yoktu. Bir gün Kutsal 

Kitabını her yerde aramasına rağmen bir türlü bulamadı. Ablasına 

sorduğunda aldığı yanıt suratını buruşturmaktan ibaretti. Geceleyin 

ablasının bir grup arkadaşı gelmişti. Onların konuşmalarını işitmek 

çok kötüydü. Altan Hıristiyan olmanın zorluğunu yaşıyordu, ama 

yine de vazgeçmedi. 
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Barış da Hıristiyan olmaya karar verdi. Fakat bundan dolayı 

kendisine gülen birileri olur olmaz hemen vazgeçti. Buna katlanmak 

onun için çok zordu. Ve aynı şey bütün yaşamı boyunca devam etti. 

Dua etmeyi bıraktı. Kutsal Kitap çalışmalarına katılmaz oldu. 

Hıristiyanlık hakkında hiçbir şey öğrenmek istemedi. Böylece İsa 

Mesih’e ait gerçek bir asker olmadığını gösterdi, çünkü gerçek 

imanlılar bu şekilde kolaylıkla vazgeçmezler – ya da “Korkanlar 

evlerine geri dönsün” haberini işitir işitmez ortadan kaybolan 

22.000 asker gibi davranmazlar. 

22.000 askeri (JD-16) çıkarın. 

Şimdi geriye 10.000 İsrailli kalmıştı. Yani bir İsrail askerine on dört 

Midyanlı düşüyordu. On dörde bir. Hiç şüphe yok ki artık 

kazanacakları zaferin görkemini Tanrı’ya verirlerdi. Ama durun 

biraz, Tanrı tekrar konuşuyor. “Adamların sayısı hâlâ fazla. 

Kalanları suyun başına götür ve nasıl su içtiklerine bak. Evlerine 

göndermen gerekenleri sana göstereceğim.”  

Tanrı Gidyon’a, yere kapanıp doğrudan nehir suyunu içenleri 

evlerine göndermesini söyledi. Dizleri üzerine çöküp elleriyle su 

içenleri tutması istendi. Yere kapanıp suyu dilleriyle yalayarak 

içenler düşman askerlerine karşı uyanık kalamayacaktı, çünkü hem 

böyle su içip hem de düşmanı gözlemek mümkün olmazdı! Bu 

adamlar düşmana karşı dikkatli değillerdi. Tanrı’nın askerleri, 

düşmanları olan Şeytan’a karşı dikkatli olmalıdırlar (“dikkatli” 

sözcüğünü yerleştirin.) 

Her gece yorgun bir şekilde geç yatmaya ve Kutsal Kitabınızı 

okumayı ya da Tanrı’yla konuşmayı hiç düşünmemeye 

başladığınızda dikkatli olun! Şeytan çok kurnazdır ve bunu 

yapmakla onun için bir kapı açarsınız.  

Belki de size en çok yakınlık gösterenler başları her zaman dertte 

olanlardır. Dikkat edin! Onların arkadaşlıkları sizin de başınızı 

benzeri dertlere sokabilir ve bu da Şeytan’ı memnun eder, değil mi?  

Aynen suyu elleriyle içen askerler gibi bizler de dikkatli olmalıyız. 

Fakat suyu böyle içenlerin sayısı o kadar azdı ki. (Askerleri çıkarın – 

şekil JD-33) Sadece 300 kişi! Durum şimdi daha mı adildi? Her bir 

İsrailliye 450 Midyanlı. Hiç de adil değil. Ancak sakın unutmayın, 

Tanrı İsrailliler’le birlikteydi. Gidyon’a bu 300 adamla Midyanlılar’a 

karşı zafer vereceğini söyledi. 
 

Sahne 2  

Aynı gece Tanrı Gidyon’a tekrar konuştu. “Gidyon, eğer 

Midyanlılar’a saldırmaktan korkuyorsan yanına uşağını al ve 

kamplarına git. Konuştuklarını dinleyince teşvik alacaksın.”  

Gidyon’u (JD-36) ve hizmetkârını (JD-37) yerleştirin.  

Gidyon’la uşağı gecenin karanlığında sessizce Midyanlılar’ın 

kampına gittiler. Her tarafta o kadar çok düşman askeri vardı ki, 

asker ve develerden neredeyse adım atacak yer kalmamıştı! Kutsal 

Kitap sayılamayacak kadar çok olduklarını söyler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 4-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TG+ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gidyon ve hizmetkârının nasıl 
sürüklenerek ilerlediğini  
göstermek için iki çocuk seçin.  
Geri kalan herkes tamamen  
sessiz kalmalı; Midyanlılar’ın 
kesinlikle hiçbir şey  
duymaması lazım. 
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Kart 4-4 
 

 
 
 

 
 

 TG+ 

 

Kart 4-5 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 4-6 

 
 

 
Çocukların Gidyon’un  
ordusu gibi bağırmalarına  
izin verin.  

 
 
 
 
 

 

 TG+ 

 

Konuşmakta olan Midyanlılar’ı (JD-38) yerleştirin. 

Gidyon ve uşağı kampa ulaşır ulaşmaz iki adamın konuştuğunu işit-

tiler. Adamlardan biri, “Bir düş gördüm” dedi. “Arpa unundan ya-

pılmış bir somun ekmek, ordugahımıza doğru yuvarlanıp çadıra ka-

dar geldi. Çadıra çarpıp onu devirdi, altüst etti. Çadır yerle bir oldu.” 

Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi: “Bu düşün anlamını biliyo-

rum. Tanrı ordumuzun tamamını Gidyon’un eline teslim edecek.” 

Bunu işittiğinde Gidyon’un ne yaptığını düşünüyorsunuz? 

Gidyon’u dinlerken gösteren şekli (JD-36) tapınırken gösteren şekille (JD-39) 

değiştirin. 

Tanrı’ya tapındı. Tanrı’ya güvenebileceğini biliyordu. Hatırlayacak-

sınız, geçen derste Hıristiyan askerlerin Tanrı’ya güvendiğini öğ-

renmiştik. (“Güvenme” sözcüğüne işaret edin.) Günaha ve Şeytan’a 

karşı zafer kazanabilmek için Tanrı’ya güvenebilirsiniz. Belki 

savaşınız çabucak alevlenen öfkenizledir. Değişmek ve bu günaha 

karşı zafer kazanmak için Tanrı’ya güvenin. 
 

Sahne 3 

Gidyon kazanacağını biliyordu. Tanrı bunu açıkça göstermişti ve 

kendisi Tanrı’ya güveniyordu. 

Gidyon’u (JD-27), İsrailli askerleri (JD-34) ve Midyanlılar’ı (JD-35) yerleştirin. 

Gidyon ve uşağı aceleyle kamplarına geri döndüler. “Kalkın! Rab 

bize düşmanlarımıza karşı zafer verdi,” diye bağırdı Gidyon. 

Gidyon adamlarını 100’er kişilik üç gruba ayırdı. Her adama çal-

maları için bir boru ve içinde yanan çıraların olduğu bir testi verdi. 

Düşman kampının etrafını çevrelemelerini söyledi. “Ne yaparsam 

siz de aynısını yapın” dedi. 

Çok ilginç bir savaş yöntemi, değil mi? Fakat bu Tanrı’nın yön-

temiydi. Gidyon itaat etmeyi öğrenmişti. (İtaatkar sözcüğüne işaret 

edin.) Bir Hıristiyan’ın Kutsal Kitap’ta söylenenleri yapması çok ama 

çok önemlidir. 

Gidyon ve adamları Midyan ordugahına ulaştığında saat gece 10 

civarıydı ve Midyanlılar nöbetçilerini henüz değiştirmişlerdi. Büyük 

olasılıkla nöbetini tamamlamış olan askerler nöbeti devralanlarla 

hâlâ ayaküstü konuşmaktaydılar. 

Gidyon bir işaret verdi. 300 askerin hepsi aynı anda borusunu 

çalmaya başladı. Ellerindeki testileri kırdıklarında içinde yanmakta 

olan çıralar gökyüzünü aydınlattı. 

“Rab için ve Gidyon için!” diye bağırdılar. Dehşet verici boru sesi, 

birdenbire ortalığı aydınlatan parlak ışık ve kampın çevresinde 

haykıran adamların sesleri Midyanlılar’ı öylesine korkuttu ki, 

telaşla kaçmaya başladılar. Belki de nöbetlerini tamamlayarak 

kampa geri dönmekte olan kendi askerlerini İsrail askerleri 

zannettiler. Tanrı Midyanlılar arasında öyle bir karmaşa yarattı ki, 

kendi kılıçlarıyla birbirlerini öldürdüler. 

Tanrı İsrailliler’e zafer verdi. Bu zaferin görkemini Tanrı aldı. 

Gidyon ve 300 askeri o geceyi asla unutmadılar. Eğer siz de Tanrı 
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yolunda bir askerseniz, kazanan taraftasınız demektir. Her zaman 

böyle görünmeyebilir. Çevrenizde çok az Hıristiyan var, dünyada 

bozuk olan o kadar çok şey var ki. Fakat Rab İsa’nın geri geleceği o 

büyük günde herkes O’nun zaferli olduğunu görecektir. Şeytan ve 

onun taraftarları sonsuza dek cezalandırılacaktır. Cennette günaha 

yer yoktur. Siz hangi taraftasınız? Rab İsa Mesih’e Kurtarıcınız 

olarak iman ettiğinizde taraf değiştirirsiniz. İncil bunu açıkça dile 

getirir. “O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili 

Oğlu’nun egemenliğine aktardı” (Koloseliler 1:13). O’na bugün, 

hatta şimdi iman eder misiniz? İşte o zaman Tanrı seçilmiş, itaatkâr, 

güvenen, dikkatli ve vazgeçmeyen bir asker olmanıza yardım 

edecektir – aynen Gidyon ve 300 adamı gibi... 

Kaçan Midyanlılar diğer İsrailliler tarafından yakalanıp öldürüldü. 

Tanrı tam bir zafer verdi. 

 

Tekrar soruları 

1. Kaç tane Midyanlı asker vardı? (135.000)  
 (Puan: 100 asker ekleyin) 

2. Başlangıçta Gidyon’un kaç askeri vardı? (32.000)  
 (Puan: 10 asker ekleyin) 

3. Tanrı Gidyon’un ordusunun niçin daha az sayıda olmasını istedi? 

(Böylece zafer kazanıldığında zaferin görkemini Tanrı alacaktı.)  
 (Puan: 600 asker ekleyin) 

4. 22.000 adam niçin Gidyon’un ordusunu terk etti? (Korktukları 

için.) 
 (Puan: 1.000 asker ekleyin) 

5. Bundan bir Hıristiyan askerin yapmaması gereken bir şey öğren-

dik. Bu nedir? (Vazgeçmemek.) 
 (Puan: 5 asker ekleyin) 

6. Gidyon’un 300 adamı su içerken kendileri hakkında nasıl bir 

izlenim yarattılar? (Dikkatli olduklarını gösterdiler.) 
 (Puan: 700 asker ekleyin) 

7. Bir Hıristiyan nasıl dikkatli olabilir? (Tanrı’yla birlikte geçirdi-

ğiniz sessiz zamanı kaçırmamaya, kötü arkadaşların sizi yanlış 

şeyler yapmaya yönlendirmemesine dikkat ederek.) 
 (Puan: 50 asker ekleyin) 

8. Gidyon ve uşağının Midyan kampında işittiği düş neydi? (Bir 

somun ekmek çadıra çarptı ve çadır yerle bir oldu.) 
 (Puan: 1.100 asker ekleyin) 

9. Gidyon ve 300 adamı Midyanlılar’a karşı ne yaptılar? 

(Borularını çaldılar, içinde çıra yanan testileri kırıp, “Rab için ve 

Gidyon için!” diye bağırdılar.) 
 (Puan: 250 asker ekleyin) 

10. İsa Mesih’in Şeytan ve günaha karşı verilen savaşta galip gelen 

olduğunu herkes ne zaman görecek? (Tekrar geldiğinde.) 
  (Puan: 30 asker ekleyin) 

 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

 

Küçük ordu kazanır 
 

1’den 10’a kadar rakamları 
tahtaya ya da bir karton 
üzerine yazın. İki ordu (grup) 
oluşturun. Her grup yanıtlamak 
istedikleri soru numarasını  
(1’den 10’a kadar) seçer.  
Soruya doğru yanıt verdiklerinde 
ordularına kaç askerin eklendiği 
söylenir. Seçtikleri soru 
numaralarının üzerini çizmeyi 
unutmayın. Soruya yanlış  
yanıt verdiklerinde ordularına 
otomatik olarak 500 asker  
eklenir. En sonunda her  
ordudaki asker sayısını tespit 
edin. Gidyon’un hikayesinde olduğu 
gibi asker sayısı en az  
olan ordu kazanır! 
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Ders 5 
Tanrı Şimşon’u seçer 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Hakimler 13:1 - 15:20 

 

Temel gerçek 

Tanrı’nın her Hıristiyan için özel bir planı vardır. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’e iman 

ettiğinizde Tanrı’nın planlarını 

keşfetmeye başlarsınız. 
 

Kurtulmuşlar: Tanrı yaşamınızda işledikçe İsa’ya 

daha çok benzeyeceksiniz. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu 

Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine güvenim 

var.” Filipililer 1:6 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-25, JD-31, JD-41, JD-42, JD-43, 

JD-44, JD-46, JD-48, JD-49 ve JD-50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Bilmeceleri sever misiniz?  
 

Olayların Gelişim 

1. İsrail putlara tapınır.  

2. Manoah’nın hanımına bir melek görünür. 

 TG+ 

3. Melek ikinci kez görünür. 

4. Şimşon doğar. TG+ 

5. Şimşon bir Filistli’yle evlenmek ister. TG+ 

6. Şimşon bir aslanı öldürür. 

7. Şimşon’un düğünü ve bilmecesi. 

8. Filistliler bilmecenin yanıtını öğrenir. 

9. Şimşon öfkeyle 30 Filistli’yi öldürür. 

10. Şimşon öfkeyle hasadı yakar. 

11. Filistliler Şimşon’u Yahuda’ya kadar takip 

eder. 

12. Şimşon Yahudalılar tarafından bağlanır. 
 

Doruk Noktası 

Şimşon kurtulur ve 1.000 Filistli’yi öldürür. 

 TG+- 
 

Sonuç 

 Şimşon 20 yıl hapis cezasına çarptırılır. 
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Tanrı Manoah’nın hanımının 
ismini söylemez. Bu nedenle 
ondan Manoah’nın hanımı 
olarak söz edeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı’ya adanmış kişiyle  
ilgili olarak daha fazla bilgi 
için Çölde Sayım 6:1-21’e 
bakın.  

TG+ 

 

 

 

 

Ders 

Bilmece çözmekten hoşlanır mısınız? Bakalım bunun ne olduğunu 

bilecek misiniz? “Yiyenden yiyecek, güçlüden tatlı çıktı.” Yanıtı 

biliyorsanız benim kulağıma fısıldayın. Kutsal Kitap’ın yazıldığı 

dönemlerde bilmeceler popüler oyunlar arasındaydı. Hatta az önce 

sorduğum bilmece Kutsal Kitap’tan alınmadır. Bugünkü dersimiz 

sırasında hep birlikte bu bilmecenin yanıtını öğreneceğiz. 
Hikayemiz bu bilmeceyi soran kişinin doğmasından önce başlar. 
 

Sahne 1 

Gidyon’un ölümünden sonra İsrail halkı tekrar putlara tapınmaya 

başladı. Her seferinde bu durum karşısında Tanrı ne yaptı dersiniz? 

(Çocuklar yanıtlasınlar) Kenan diyarında yaşayan halkların İsrail’e 

egemen olmasına izin verdi. Bu kez karşılarında Filistliler vardı. 

Tahıl tanrısı Dagon’a tapınan bu güçlü savaşçı halk, İsrailliler’in 
başına dert olmaktaydı. 

İsrail’de herkes putlara tapınmıyordu. Manoah ve hanımı gerçek ve 
diri Tanrı’ya tapınıyordu. 

Manoah’nın hanımını (JD-41) yerleştirin. 

Manoah’nın hanımının çocuğu olmuyordu. Kutsal Kitap döneminde 

ve hatta günümüzde bazı ülkelerde hâlâ, çocuğunuz yoksa 

yaşamınızda bir eksik var gözüyle bakılır. Çocuklarının olmaması 
Manoah ve hanımını çok üzüyordu. 

Rab’bin meleğini (JD-25) yerleştirin. 

Rab’bin meleği Manoah’nın hanımına gelip şu sözleri söylediğinde, 

onun sevincini ve şaşkınlığını siz hayal edin. “Bugüne dek çocuğun 

olmuyordu, ancak yakında bir oğlun olacak.” Manoah ve hanımının 

doğacak çocuğuyla ilgili Tanrı’nın çok özel bir planı vardı. Bu 

nedenle melek onlara uymaları gereken kuralları açıkladı. 

“Bu çocuk Tanrı’ya adanmış olacağından onun başına ustura 

değmeyecek” dedi melek. Tanrı’ya adanan kişi tamamen O’nun 

işlerine adanırdı. Bebeğin saçları hiç kesilmeyecekti. İsrail halkı 

böyle bir kişinin Tanrı’ya özel olarak adanmış bir kişiye işaret 

ettiğini bilirdi. İnsanlar onu gördüğünde özel bir amaç için Tanrı 
tarafından seçildiğini anlayabilirdi.  

Melek, “Tanrı senin oğlunu, İsrailliler’i Filistliler’in elinden 

kurtarmaya başlayacak kişi olarak seçti” dedi. Tanrı bu çocuğu 
henüz doğmadan özel bir amaçla seçmişti. 

Manoah’nın hanımına görünen melek uymaları gereken kuralları 

dikkatle anlattı, çünkü Tanrı’nın bu bebeğin yaşamı için özel bir 

planı vardı.  

Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa, Tanrı’nın sizin yaşamınız için de 

özel bir planı vardır. Ve sizin için hazırladığı bu plan iyidir. (Yerem-

ya 29:11’i okuyun) Tanrı’nın, sizin önünüzdeki her gün için planları 

vardır – hangi okula gideceğiniz, nasıl bir iş yapacağınız, neredeki 

kiliseye katılacağınız gibi. Ayrıca ne olacağınız hakkında da plan-

ları vardır. Tanrı sizin Oğlu Rab İsa gibi olmanızı ister (Romalılar 8:29).
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Eğer kurtuluşa kavuştuysanız, sizin için olan harika planı, Rab İsa 

gibi düşünmeniz ve davranmanızdır. Tanrı’nın sizin için olan bu 

özel planı, Şimşon için planladıklarından bile çok daha harikadır. 

Yaptıklarımızı Tanrı’nın görkemi için yapmak, bunları Tanrı’yı 

hoşnut etmek üzere yapmak demektir. İnsanlar sizin kişiliğinizden 

dolayı Tanrı’yı övecektir. Tanrı’nın yaşamınız için hazırladığı özel 

planı bildiğinizi gösterecek tarzda yaşayın.  

Rab’bin meleğini (JD-25) çıkarın ve Manoah’ı yerleştirin.. 

Manoah’nın hanımı, meleğin uymaları için verdiği kuralları düşün-

düğünde Tanrı’nın, oğlu için özel bir amacı olduğunu biliyordu.  

Kadın aceleyle gidip kocasına müjdeli haberi verdi. “Yanıma bir 

Tanrı adamı geldi... Tanrı’nın meleğine benzer görkemli bir görünüşü 

vardı... Nereden geldiğini sormadım... Bana adını da söylemedi... 

ama gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi... Bundan böyle şarap ve 

içki içme, murdar bir şey yeme... Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü 

andan itibaren Tanrı’nın adanmışı olacak.” 

Bu haberi işittiğinde Manoah’ın ne kadar heyecanlandığını tahmin 

edebilir misiniz? Ne yaptı dersiniz? Kutsal Kitap hemen dua ettiğini 

söyler. Tanrı’dan habercisini tekrar göndermesini ve bebeği nasıl 

büyütmeleri gerektiğini anlatmasını istedi. Böyle bir babaya sahip 

olmak harika bir şey olmalı! 

Sahne 2  

Bir gün Manoah’nın hanımı tarlada çalışırken melek tekrar 

göründü. Aceleyle gidip kocasını buldu.  

Manoah’nın hanımını (JD-41) ve Rab’bin meleğini (JD-25) ve Manoah’ı (JD-

42) yerleştirin.  

Manoah Tanrı’nın, oğlu için özel bir planı olduğunu biliyordu. Bu 

planın ne olduğunu tam olarak bilmek istiyordu, çünkü bu sayede 

Tanrı’nın olmalarını istediği türden bir anne baba olabilirlerdi. Tan-

rı’nın yaşamınıza yönelik amacını bilmeniz için dua eden Hıristiyan 

anne babanız var mı? Bu, Tanrı’nın size verdiği özel bir berekettir. 

Sahne 3 

Şimşon’u (JD-43) yerleştirin. 

Bebekleri doğunca Manoah ve hanımı oğullarına Şimşon adını 

verdiler. Şimşon büyürken onun için dua ettiler. Saçları uzadıkça 

uzadı ve bedeni güçlendi. İsrail halkı ona baktığında Tanrı’nın 

kendisini özel bir amaç için seçtiğini görebiliyordu.  

Kutsal Kitap Şimşon’un büyüdüğünü ve Rab’bin kendisini 

bereketlediğini söyler. Büyük ihtimalle Şimşon ergenlik çağına 

geldiğinde Tanrı ona, İsrail’i Filistliler’in elinden kurtarması ve bir 

hakim olması için güç vermeye başladı.  

Şimşon’un Tanrı’ya hangi yaşta inandığını bilmiyoruz ama Tanrı’ya 

iman ettiğini biliyoruz (İbraniler 11:32). Sadece İsa Mesih’e 

Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak iman edip Tanrı’yı tanıdığınızda,    

 

 

 

 

 

 

 
Heyecandan nefesiniz kesilmiş 
gibi aceleyle konuşun. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 5-1 
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Timna’yı harita  
üzerinde gösterin. 

 

Kart 5-2 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kart 5-3 

 
 
 
 
 
 

Tanrı’nın yaşamınızı planladığını fark edersiniz. O’nun planları iyi 

ve bilgelikle doludur. Her Hıristiyan’ı Rab İsa gibi yapmayı planlar. 

Mükemmel olmazsınız – Şimşon da mükemmel değildi. Hıristiyan 

olduğunuzda, Tanrı olan Kutsal Ruh gelip içinizde yaşamaya başlar. 

Kendisini hoşnut eden şeyleri yapmanıza yardım eder. Anne 

babanıza karşı olan tavırlarınızı düzeltmenize, kullandığınız kötü 

sözlerden kurtulmanıza yardım eder. Bunların hepsi Tanrı’nın sizin 

için olan planının bir parçasıdır. 

Tanrı’nın sizin için bir planı olması heyecan verici bir şeydir. Fakat 

kurtuluşa kavuşmadıysanız bu planı gözden kaçırırsınız. 

Şimşon Tanrı’ya inanıyordu ve sanırım Tanrı’nın İsrailliler’i 

kurtarmak için kendisini kullanmak istediğini de biliyordu. 

Şimşon bir gün Timna’ya gitti ve orada Filistli bir kız gördü. (Filistli 

kızı, JD-44 yerleştirin) Şimşon ilk görüşte aşık olmuş olmalıydı ki, eve 

döner dönmez anne babasından evlilik için hazırlıklara başlamala-

rını istedi. O günlerde çocuklar evlenecekleri kişiyi kendileri seç-

mezdi. Çocuklarının evleneceği kişiyi anne baba seçerdi. İsrailliler-

in gerçek ve diri Tanrı’ya inanmayan kişilerle evlenmemeleri gere-

kirdi. Şimşon’un seçtiği bu kız, tahıl tanrısı Dagon’a tapınan Filist-

liler arasında büyümüştü. Gerçek ve diri olan Tanrı’ya inanmıyor-

du. 

Filistli kızı (JD-44) çıkarın ve Manoah (JD-42) ve hanımını (JD-41) yerleş-

tirin. 

Şimşon’un anne babası gerçek ve diri Tanrı’ya inanıyordu. Oğul-

larının Filistli bir kızla evlenme planları yaptığını duyduklarında 

acaba nasıl bir tepki verdiler? Hiç şüphem yok ki ikisi de çok 

üzülmüştü. Şimşon’un yaşamı için Tanrı’nın özel bir planı 

olduğunu biliyorlardı.  

Filistli bu kızla evlenecek olursa Tanrı nasıl Şimşon’un yaşamı için 

olan planını gerçekleştirebilirdi ki? Şimşon’un Tanrı’nın planını dü-

şündüğünü hiç sanmıyorum. O güzel kızdan ve onunla evlenmekten 

başka bir şey düşünmüyordu. Oysa Tanrı Şimşon için hazırladığı 

özel planı unutmuş değildi. Tanrı’nın ailesinde olmanın en harika 

yanlarından biri budur işte. Eğer Tanrı’ya aitseniz, büyük bir hata 

yaptığınızda ya da günah işlediğinizde Tanrı sizin için hazırladığı 

planlardan vazgeçmez. Elbette ki günahınız Tanrı’yla olan ilişkinizi 

etkiler ve bundan dolayı Tanrı’dan “özür dilemeniz” gerekir. Fakat 

Tanrı’nın, sizi Rab İsa gibi düşünen ve davranan biri yapma planı 

hâlâ geçerlidir. İncil’de şu harikulade sözleri okuyabiliriz: “Sizde 

iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek 

bitireceğine güvenim var” (Filipililer 1:6). Tanrı sizden kolay kolay 

vazgeçmeyeceği gibi, Şimşon’u da hemen bırakmadı. 

Şimşon ve ailesi Timna’ya gittiler. Yolda giderlerken Şimşon’a bir 

aslan saldırdı. Bu olayın olduğu an anne ve babası yanında değildi, 

ama Tanrı onunla birlikteydi. Rab’bin Ruhu, bu aslanı elleriyle 

parçalayabilmesi için ona güç verdi. Şimşon hiç kimseye, hatta anne 

babasına bile olanlardan hiç söz etmedi.  
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Sahne 4 

Bir süre sonra sevdiği Filistli kızla evlenmek üzere yine Timna’ya 

giderken, aslanın leşini görmek üzere yoldan saptı. Bir arı sürüsünün 

aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü. Kovandaki balı avuçlarına 

doldurdu, yiye yiye yoluna devam etti. Annesiyle babasının yanına 

varınca baldan onlara da verdi. Ama balı nereden bulduğunu 

söylemedi. 

Şimşon’u (JD-43), Filistli kızı (JD-44) ve düğüne gelen davetlileri (JD-46) 

yerleştirin. 

Düğün şöleninde Şimşon’a eşlik etmeleri için 30 genç getirildi. 

Düğünde herkes gülüp eğleniyordu. Şimşon onlara bir bilmece 

sormaya karar verdi. “Şölenin yedi günü içinde kesin yanıtı bulup 

bana bildirirseniz, size otuz takım giysi vereceğim. Ama bilmeceyi 

çözemezseniz, o zaman da siz bana otuz set giysi vereceksiniz” 

dedi. Bu bilmeceyi çözemeyeceklerinden emindi. 

Bilmeceyi hatırlıyor musunuz? Yanıtını buldunuz mu? Bu sizin son 

şansınız. 

Şimşon’u (JD-43) ve Filistli kızı (JD-44) çıkarın. 

30 genç üç gün boyunca bilmecenin yanıtını bulmaya çalıştılar, ama 

ne fayda. Dördüncü gün Şimşon’un karısına gidip, yanıtı 

Şimşon’dan öğrenip kendilerine söylemezse, kendisini ve babasının 

evini yakmakla tehdit ettiler. Bu bilmecenin yanıtını bulmayı 

gerçekten de istiyorlardı! 

Düğün davetlilerini (JD-46) çıkarın ve Şimşon’la (JD-43) Filistli kızı (JD-44) 

yerleştirin. 

Şimşon’un karısı haftanın geri kalan günlerini ağlayıp sızlanarak 

geçirdi! “Beni hiç sevmiyorsun! Beni gerçekten sevseydin, 

bilmecenin yanıtını bana söylerdin!” diye söylendi. Şimşon bu 

sözlerden o kadar bıktı ki, bilmecenin yanıtını karısına söyledi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Kız, kendisine ve ailesine bir zarar gelmesini önlemek için aceleyle 

gidip yanıtı gençlere bildirdi.  

Şimşon’u (JD-43) ve düğüne davetlileri (JD-46) yerleştirin. 

Bilmecenin yanıtını öğrenen Filistli gençlerin Şimşon’un karşısına 

çıktıklarında yüzlerindeki gururlu ifadeyi gözünüzde canlandırabilir 

misiniz? Şimşon’un yanıtı bulamadıklarını düşünmesi için yedinci 

günün akşamına kadar beklediler. 

“Baldan daha tatlı ne var? Aslandan daha güçlü ne var?” 

Gençler bilmecenin yanıtını bulmuşlardı. Yanıt aslanın içindeki 

baldı. Şimşon yanıtı karısından öğrendiklerini biliyordu. Öfkeden 

kudurmuştu! 

Artık Şimşon’un Filistler’le savaşmak için bir nedeni vardı. Rab’bin 

Ruhu üzerine indiğinde güçlenen Şimşon, başka bir kentteki 30 

Filistli’yi öldürdü. Üzerlerindeki giysileri çıkarıp bunları 

bilmecenin yanıtını hileyle bulan gençlere verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-4  

 

 
 

Çocuklardan biri bilmeceyi  
Kutsal Kitap’tan okusun. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 Hakimler – İtaatsizlik ve Kurtuluş 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-5  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 5-6  

 

 
 

 

 

 

Gençler bu giysileri hak etmemişlerdi ve bunun sonucu olarak da 30 

Filistli öldü. Eğer Şimşon 30 kişiyi öldürecek kadar öfkelendiyse, 

karısına nasıl öfkelendiğini artık siz düşünün! Şimşon artık orada 

kalmayacağını düşünerek, anne babasının evine döndü. Karısının 

babası Şimşon’un geri dönmeyeceğinden o kadar emindi ki, kızına 

Şimşon’un bir arkadaşıyla evlenmesini söyledi. Kız da evlendi. 

 

Sahne 5 

Filistliler’in buğday biçimi zamanı geldiğinde Şimşon sakinleşmişti 

ve karısını ziyarete gitti. Kayınpederi karısını görmesine izin 

vermedi, çünkü kızı bir başkasıyla evliydi artık. Şimşon’un bu konu 

hakkında ne hissettiğini tahmin edebilir misiniz?  

Tarladaki çakalları (JD-47) yerleştirin.  

Şimşon burnundan soluyordu! Üç yüz çakal yakaladı ve bunları 

çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer 

çıra sıkıştırdı. Çıraları tutuşturup çakalları Filistliler’in ekinleri 

arasına salıverdi. Ekinler kuru olduğu için kolaylıkla alev aldı. 

Yangın, bağları ve zeytinlikleri de etkiledi. Her şey yanıyordu. 

Filistliler’in yangını söndürmesi mümkün değildi. Alevler o kadar 

sıcaktı ki, yanına yaklaşamıyorlardı bile. Tabii yardıma çağıracakları 

itfaiye de yoktu. Mahsullerinin tamamı bir anda yok olmuştu! 

Tarladaki çakalları (JD-47) çıkarın. 

Acaba Filistliler bu durum karşısında ne yapacaklardı? 

“Bunun bedelini ödemesi için ne yapabiliriz?” diye birbirlerine 

sormuşlardır mutlaka. O kadar kızgınlardı ki, Şimşon’un eski 

karısını ve onun kocasını öldürdüler. 

Bundan sonra Şimşon daha çok Filistli’yi öldürmeye karar verdi. 

Etam’a gitti ve bir mağaraya sığındı. O arada Filistliler ordularıyla 

Yahudiye’ye Şimşon’u öldürmeye gittiler. 

Yahudiyeli adamları (JD-31) ve Şimşon’un üzerine urganları (JD-48) 

yerleştirin. 

Kendilerinin başına kötü bir şey gelmesinden korkan Yahudiyeliler 

Şimşon’u bulup onu iki yeni urganla bağladılar ve Filistliler’e teslim 

etmek üzere yola çıktılar. Şimşon kendisini öldürmeyeceklerine söz 

verirlerse onlarla birlikte Filistliler’e gideceğini söylemişti. 

Koşan Filistliler’i (JD-49) yerleştirin.  

Filistliler Şimşon’un yaklaşmakta olduğunu görünce savaş çığlıkları 

atarak ona doğru koşmaya başladılar. Şimşon şimdi ne yapacaktı? 

Rab’bin Ruhu Şimşon’a çok büyük bir güç verdi. Şimşon’un kolla-

rını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı. Etrafında Filistliler’e 

karşı koymak için bir şey arandı.  

İpleri (JD-48) ve çene kemiğini (JD-50) yerleştirin. 

Yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiği yerde duruyordu. Bunu hemen 

eline aldı ve savurmaya başladı. Elinde kemikle Filistliler’in arasına 

daldı. Neler olup bittiğini anlamalarına fırsat kalmadan, Şimşon
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eşeğin çene kemiğiyle 1.000 Filistli’yi öldürdü! 

Şimşon Filistliler’i yok etmeye başlıyordu. Tanrı’nın onun yaşamı 

için hazırladığı özel planın bir parçasıydı bu. 

İsrail halkı Şimşon gibi birini beklemekteydi. Tanrı’nın, Filistliler’in 

elinden kurtulmaları ve hakimleri olması için Şimşon’u seçtiğini 

anladılar.  

Şimşon İsrail’de 20 yıl hakimlik yaptı. Bazen iyi kararlar verdi. 

Bazen kendi isteğini yaptı. Kusursuz bir önder değildi, ama Tanrı 

Filistliler’i kontrol altında tutmak için onu kullandı. Şimşon, 

Tanrı’nın İsrail için olan planının bir parçasıydı.  

Tanrı’nın planının bir parçası olmak heyecan verici ve şaşırtıcı bir 

şeydir. Tanrı o kadar büyük, kudretli ve bilge olmasına rağmen eğer 

kurtuluşa kavuştuysanız, O’nun planında siz de varsınız demektir. 

Tanrı’nın planı, sizin Rab İsa’ya benzemenizdir. İçinizde yaşayan 

Kutsal Ruh O’na benzemenize yardım eder. Tanrı’nın geleceğinizle 

ilgili planları da vardır. Bir seçim yapmak durumunda kaldığınızda, 

Tanrı’dan O’nun yolunu seçmenize yardım etmesini isteyin.  

Tanrı’nın yaşamınız için amacını öğrenmenin ilk adımı, günahınız-

dan dönmeniz ve Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmenizdir. 

Bunu yaptığınızda, Kutsal Kitap “Mesih’te” olduğunuzu söyler. 

“Mesih’te” olduğunuzda neler olur dinleyin (2.Korintliler 5:17’yi 

okuyun). “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, 

her şey yeni olmuştur.” Tanrı için yaşamak isteyen yeni ve farklı 

biri olursunuz. Bu Tanrı’nın planıdır. Şimdi İsa Mesih’in sizin için 

öldüğüne inanarak, O’na iman etmek istemez misiniz? Tanrı’ya, 

yaşamınızda planlarının gerçekleşmesini istediğinizi söyleyin. 
 

Tekrar soruları 

1. Şimşon’un dünyaya gelişi nasıl duyuruldu? (Bir melek 

tarafından.) 

2. Tanrı’nın Şimşon için özel amacı neydi? (İsrail halkını Filistli-

ler’in elinden kurtarmaya başlamak ve onların hakimi olmak.) 

3. Tanrı’nın her Hıristiyan için olan özel amacı nedir? (Rab İsa’ya 

daha çok benzememiz.) 

4. Şimşon’u gören birisi onun Tanrı’ya adanmış biri olduğunu na-

sıl anlardı? (Uzun saçlarından.) 

5. Tanrı’nın sizin için olan planını ne zaman keşfetmeye başlar-

sınız? (İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde.) 

6. Şimşon Filistliler’i hangi bilmeceyle şaşırttı? (“Yiyenden 

yiyecek, güçlüden tatlı çıktı.”) 

7. Şimşon’un hataları niçin Tanrı’nın planlarını bozamadı? (Tanrı 

Her Şeye Gücü Yeten ve bilge olandır.) 

8. Şimşon eşeğin çene kemiğiyle ne yaptı? (1.000 Filistli’yi öldür-

dü.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Hazine nerede? 
 

Aşağıdaki gibi bir tablo çizin: 
 
   A  B   C   D    E 
 

      1 
 

      2 
 
 

Bu bir takım oyunu değildir. 
Çocuklardan biri doğru  
yanıt verdiğinde hazinenin 
nerede olabileceğini tahmin 
eder, örneğin B2. Ardından  
çocuğa üzerinde bunun yazılı  
olduğu bir kağıt parçası verin. 
Bütün sorular yanıtlanana  
kadar devam edin. En sonunda 
hazinenin yerini belirten kağıdın 
içinde bulunduğu zarfı açın.  
Doğru tahminde bulunan 
çocuğa bir ödül verin. 
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9. Hıristiyan birisi gelecekte yapacağı mesleği planlarken ne 

yapmalıdır? (Tanrı’nın kendisini yönlendirmesini istemelidir.) 

10. Filipililer 1:6’yı tekrar edin. (“Sizde iyi bir işe başlamış olan 

Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine güvenim 

var.”) 
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Ders 6 
Şimşon ve Delila 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Hakimler 16:4-31 

 

Temel gerçek 

Günah dolu adımlar kişiyi Tanrı’dan uzaklaştırır. 

 

Uygulama 

Kurtulmuşlar: Günahınızı Tanrı’ya söyleyip tövbe 

ederek O’na geri dönün. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, 

birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın 

kanı bizi her günahtan arındırır.” 1.Yuhanna 1:7 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil JD-43, JD-48, JD-49, JD-51, JD-52, 

JD-53a, JD-53b, JD-54, JD-55, JD-56, JD-57, 

JD-58,  JD-59a, JD-59b, JD-60 ve JD-61 

Ve 

 Üzerlerinde “önce ben”, “yalan”, “itaatsiz-

lik” ve “kötü arkadaşlar” yazan ayak izi 

şeklinde kesilmiş kartonlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 
 

Ayak izleri 

 
Olayların Gelişimi 
 

1. Şimşon Delila’ya aşık olur. 
 

2. Delila, para karşılığında, Şimşon’un gücü-

nün sırrını öğrenmeye çalışır.  

  TG+ 

3. Şimşon Delila’ya  

- Kurumamış taze sırımla bağlanırsa 

- Hiç kullanılmamış yeni urganla bağlanırsa 

  TG+ 

- Saçları kumaşla dokunursa gücünü kay-

bedeceğini söyler. 

4. Şimşon “saçlarımı kesersen” der. TG+ 

5. Delila saçlarını keser. 

6. Filistliler Şimşon’u ele geçirir. 

7. Şimşon’un gözleri oyulur ve değirmen taşına 

koşulur. TG+ 

8. Şimşon alay edilmek üzere halkın huzuruna 

çıkarılır. 

9. Şimşon sütunlar arasında durur. 

10. Şimşon dua eder. 

 
Doruk Noktası 
 

 Şimşon sütunları iter ve tapınak çöker.  

 
Sonuç  
 

 Şimşon ve orada bulunan bütün Filistliler ölür. 

 TG+ 
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 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 6-1 
 

 
 

Wycliffe Kutsal Kitap 
yorumlarında Filistin 
beş büyük kentinin üzerinde 
saltanat süren beş önderin 
olabileceğini söyler.  

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 

 

Ders 

Birkaç ayak izini (üzerinde hiçbir yazı olmayan) sizden uzaklaşıyor izlenimi 

verecek şekilde yere dizin. Bir çocuktan ayak izlerinin üzerine çıkarak 

gittikleri yöne doğru yürümesini isteyin.  

“Bu ayak izleri sizi benden uzaklaştırıyor, değil mi?”  

Şimşon kendisini Tanrı’dan uzaklaştıran bazı adımlar attı. Bu 

onlardan biri. (“Önce ben” yazısını havaya kaldırın.) Şimşon’un kendi 

isteğini yerine getirdiği bir olayı düşünebilir misiniz? Evet, 

babasının karşı çıkmasına rağmen Filistli kızla evlenmek istediği 

zaman. Bir Hıristiyan’sanız ve bencilseniz, bu sizi Tanrı’dan bir 

adım uzaklaştırır. Bencillik bir günahtır ve Tanrı’yla olan 

dostluğunuzu olumsuz etkiler. Bu Şimşon’un yaşamında da oldu. 
 

Sahne 1  

Şimşon’un yaşamında bundan sonra ne oldu? Tekrar aşık oldu. Bu 

kez Filistliler arasında yaşayan çok güzel bir kadına. Kadının adı 

Delila’ydı. 

Şimşon ( JD-43) ve Delila’yı (JD-51) yerleştirin.  

Filistli önderler Şimşon’dan başlarına açtığı onca dertten dolayı 

nefret ediyorlardı. Şimşon’un Delila’ya aşık olduğunu öğrenince 

çok sevindiler! Kurnazca bir planla Delila’ya gittiler. 

Parayı (JD-52) yerleştirin.  

Delila’ya, “Şimşon’un bu üstün gücünün sırrını öğrenirsen çok 

zengin bir kadın olacaksın” dediler. “Bunun karşılığında her birimiz 

sana 1.100 parça gümüş vereceğiz.” Bu da yüz binlerce lira 

demektir – Delila’yı kışkırtmaya yetecek kadar bir miktardı bu. 

Kutsal Kitap Delila’nın Şimşon’u sevdiğinden bahsetmez. 
 

Sahne 2 

Saçsız Şimşon’u (JD-53a) başında saçlarıyla (JD-53b) ve Delila’yı otururken 

(JD-54) yerleştirin. 

Şimşon tekrar Delila’yı ziyarete geldiğinde, Delila Filistli adamları 

evinin içinde sakladı. Bu adamlar Şimşon gücünün sırrını söyler 

söylemez onu yakalamaya hazır bekliyorlardı.  

Tatlı bir dille, “Ah Şimşoncuğum, bana bu muhteşem gücünün 

sırrını söylesene lütfen. Seni bağlayıp yenmek olası mı?” diye 

fısıldadı Şimşon’un kulağına. 

Şimşon düşman topraklarında olduğunu ve Filistliler’in kendisini ele 

geçirebilmek için gücünün nereden geldiğini öğrenmeye can attık-

larını düşünerek, Delila’nın böyle bir soru sormasının ardında bir 

oyun olduğunu anlamalıydı. Bu kadının böyle bir soru sorması ona 

ilginç gelmeliydi. Oysa Şimşon’un olup bitenlerden hiç haberi yok-

tu. Tanrı’dan bir adım daha uzaklaşmıştı – kötü arkadaşlar sayesin-

de. (Üzerinde bunun yazılı olduğu ayak izini asın.) Kötü arkadaşlar edinir-

seniz, normal şartlarda yapmayacağınız kötü şeyler yaparsınız. 

Gökhan’ın başına da aynı şey geldi. Gökhan bir Hıristiyan’dı, ancak 

okul değiştirince “serserilerle” dolaşmaya başladı. Duvarlara
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grafitiler yazdılar ve üstelik yazdıkları bazı şeyler iğrençti. Bir ak-

şam içlerinden biri uyuşturucuyla geldi ve hepsi sırayla denediler. 

Gökhan küfürlü konuşmaya da başladı. Rab İsa’ya Kurtarıcı olarak 

iman ettiği Kutsal Kitap çalışmalarına da gitmez oldu. Gökhan, 

Tanrı’ya geri dönüp yaşamının aldığı rezil halden dolayı O’ndan af 

dileyene kadar aylar geçti. Tanrı onu bağışladı, çünkü Tanrı şunu 

vaat eder: “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı 

günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” 

(1.Yuhanna 1:9). Gökhan bu tecrübeden, tıpkı Şimşon gibi, kötü 
arkadaşların kişiyi Tanrı’dan uzaklaştırdığını öğrendi. 

Şimşon nasıl bir karşılık verdi? Belki de bu, Şimşon için oyun gibi 

bir şeydi. Hemen bir şey uyduruverdi, “Beni kurumamış yedi taze 

sırımla bağlarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.” Sırım 

denilen şey hayvan bağırsağından yapılır ve kolay kolay kopmazdı, 
hele bir de kuru değilse.  

Şimşon Delila’ya yalan söyledi, belki laf olsun diye söylemişti 

bunu, ama sonuçta yalan söyledi. Bu tehlikeli oyun Şimşon’un 
hoşuna gidiyordu. 

Sırımları (JD-55) Şimşon’un üzerine yerleştirin.  

Büyük ihtimalle Şimşon uyurken Filistli önderler Delila’ya sırımları 

getirdiler ve Delila Şimşon’u bağladı. Büyük bir özenle ve sessizce 
bunları güçlü vücudunun etrafına sardı.  

Adamlar Şimşon’u yakalamaya hazır beklerken Delila Şimşon’a 
seslendi. “Filistliler seni yakalamaya geldiler!” 

Sırımları (JD-55) çıkarın. 

Şimşon vücudunun etrafına sarılan sırımları sanki incecik iplermiş 

gibi koparıverdi. Gücünün sırrı hâlâ bilinmiyordu ve Filistliler 

saklandıkları yerden çıkmadılar. 

Delila, “Beni kandırdın Şimşon,” diye mızmızlandı. “Lütfen söyle 
bana, seni neyle bağlamalı?” 

Şimşon tekrar yeni bir uydurma hikayeyle hazırdı. Bunu Kutsal 

Kitap’ta okuyoruz. “Beni hiç kullanılmamış yeni urganla sımsıkı 

bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.” (Hakimler 
16:11). Bir yalan daha! 

Urganı (JD-48) Şimşon’un üzerine yerleştirin. 

Tanrı yalanlar hakkında ne düşünür acaba? Bunun yanıtını Kutsal 

Kitap’ın şu ayetlerinde görebiliriz. (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16’yı 

okuyun.) Evet, Rab yalandan nefret eder. Yalan söylemek kesinlikle 

bizi Tanrı’dan uzaklaştıran bir adımdır. (Üzerinde “Yalan” yazan ayak 

izini asın.) Sevgili Hıristiyan çocuklar, yalan söylüyor musunuz? 

Eğer söylüyorsanız, Tanrı’ya olan “yakınlığınız” bozuluyor 

demektir. Annenizi ya da babanızı gerçekten üzecek bir şey 

yaptığınızda, sizinle onlar arasındaki ilişki gerginleşir. Sizi aile dışı 

etmezler, fakat özür dilemenizi beklerler. Tanrı’yla da durum buna 

benzerdir. Yalanlarınızın göksel Babanızla olan ilişkinizi bozmasına 

izin vermeyin. Yalan söylemek Tanrı’yı hoşnut etmez – Şimşon’un 

yalanlarının da bir farkı yoktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TG+ 

 

 



 Hakimler – İtaatsizlik ve Kurtuluş 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 

 

 

 

Bu kez Şimşon’un gerçeği söylemediğine dair ipucu bulanlar 

Filistliler’di. Yeni urganın Şimşon’u bağlı tutamayacağını nereden 
biliyorlardı? Evet, çünkü Yahudiyeli adamlar bunu denemişlerdi! 

Delila yeni urgan kullanıp onu bağladıktan sonra, “Şimşon, 
Filistliler seni yakalamaya geldiler” diye seslendi.  

Urganı (JD-48) çıkarın. 

Şimşon urganları iplik koparır gibi koparıp kollarından sıyırdı. Bir 
kez daha Filistliler gizlenmeye devam ettiler. 

Delila kolay kolay vazgeçecek gibi görünmüyordu. Kendisine vaat 

edilen parayı istiyordu ve vazgeçmeyecekti. Şimşon’a bir kez daha 

sorduğunda aldığı yanıtı Kutsal Kitap’tan birlikte okuyalım 

(Hakimler 16:13b’yi okuyun.) “Başımdaki yedi örgüyü dokuma 

tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burarsan.” 

O günlerde insanların giysi imal etmek üzere çalıştığı fabrikalar 

yoktu. (Dokuma tezgahını – şekil JD-56 yerleştirin) Kadınlar buna benzer 

dokuma tezgahlarında elle kumaş dokurlardı. Delila dikkatle 

Şimşon’un saçlarını eline aldı. Saçları o kadar uzundu ki iri iri yedi 

örgü yapmıştı. Her bir örgüyü alıp tezgahtaki kumaşın içine 

dokudu. Bu Şimşon için çok rahatlatıcı olmalıydı ki kısa bir süre 

sonra uyumaya başladı. Üstün gücünün sırrı hakkındaki gerçeği 
söylemeye iyice yaklaşmıştı.  

Delila örgüleri dokuduktan sonra kazıkla burdu. “Şimşon uyan! 

Filistliler seni yakalamaya geldiler” diye bağırdı. Tezgaha ne oldu 

dersiniz? Şimşon ayağa kalkarken o da havalandı ve büyük 

ihtimalle o esnada düşüp parçalandı! Filistli adamlar ne yaptı 
dersiniz? Gizlendikleri yerden çıkmadılar! 

Tezgahı (JD-56) ve oturmakta olan Delila’yı (JD-54) çıkarın. Şimşon’un 

solunda durmakta olan Delila’yı (JD-51) yerleştirin. 

“Bana güvenmiyorsan nasıl olur da, ‘seni seviyorum’ diyorsun? Üç 

kezdir beni kandırıyorsun, üstün gücünün nereden geldiğini 

söylemiyorsun” dedi. Bu sözlerle Şimşon’u sıkıştırıp günlerce 

başını ağrıttı. Sonunda dayanamayıp kadına şunları söyledi. 

(Hakimler 16:17’yi okuyun.) “Başıma hiç ustura değmedi. Çünkü ben 

ana rahmindeyken Tanrı’ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü 

yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.” Şimşon bunları 

Delila’ya söylememesi gerektiğini iyi biliyordu. Tanrı bu üstün 

gücü ona, İsrailliler’i Filistliler’den kurtarmaya yardım etmek üzere 

vermişti. Bu önemli bilginin Delila tarafından düşmana 
aktarılacağını biliyordu. Bu açıkça bir itaatsizlik adımıydı.  

Üzerinde “itaatsizlik” yazan ayak izini asın.  

Hıristiyanlar da böyle itaatsizlik yapabilir. Düşmanlık duyduğunuz 

biri var mı? Sizin kazanmayı umut ettiğiniz ödülü kazanan çocukla ar-

kadaşlık etmek istemiyorsunuz. Ya da bir çocuk bisikletinizi düşür-

dü ve bisikletiniz biraz zarar gördü. Sizden özür dilemesine rağmen 

bunu hâlâ onun aleyhinde kullanıyorsunuz. Tanrı, “Komşunu kendin 

gibi sev” der. Bu nedenle gösterdiğiniz bu tepkiler itaatsizliktir ve 

Tanrı’dan uzaklaştıran birer adımdır. Eğer bunları yüreğinizde 

tutmaya devam ederseniz Tanrı’yla olan ilişkiniz tam olmayacaktır.  
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Maalesef Şimşon söylediklerinden pişman değildi. Delila’nın kuca-

ğında derin bir uykuya daldı. Delila (Şekil JD-51’i JD-54’le değiştirin) 

bu kez Şimşon’un gerçeği söylediğini biliyordu. Filistliler’in sabır-

sızlıkla beklediğini ve kendisine parayı vereceklerini de biliyordu. 

Delila hemen Şimşon’un başındaki yedi örgüyü tıraş etmesi için 

sessizce bir adama seslendi. Yere düşen her örgüyle Şimşon gücünü 

yavaş yavaş kaybetti. Saçlarının tamamı kesildiğinde hiç gücü kal-

mamıştı. Tanrı saçına asla ustura değmemesi gerektiğini buyurmuştu. 

Şimşon’un saçını (JD-53b) çıkarın. 

Şimşon çaresiz bir halde yatıyordu ve olanlardan hiç haberi yoktu. 

Delila onu uyandırana kadar derin bir uykudaydı. “Şimşon, 

Filistliler geldi!” 

Filistliler’i koşarken (JD-49) ve Şimşon’u ayaktayken (JD-53a) yerleştirin. 

Şimşon hiç endişelenmiyordu. “Her zamanki gibi ellerinden kaçı-

veririm” diye düşünüyordu. Fakat Kutsal Kitap’ın ne dediğine bakın 

(Hakimler 16:20b’yi okuyun.) “Rab’bin kendisinden ayrıldığını 

bilmiyordu.” 

Filistli adamlar gizlendikleri yerden çıktılar; Şimşon’un sıradan bir 

adam gibi olduğunu bildiklerinden çok daha cesur bir halleri vardı. 

Onu yakalayıp gözlerini oydular ve Gazze cezaevine götürdüler. 

 

Sahne 3  

Değirmen taşını döndürmekte olan Şimşon’u (JD-57) yerleştirin. 

Gazze’de Filistliler Şimşon’u değirmen taşına bağladılar. Her gün 

yaptığı tek iş bu taşı döndürmekti .Kör ve çaresiz Şimşon, koskoca 

bir yılı normalde kadınlara ait olan bu işi yaparak geçirdi. O gün-

lerde bir erkeğin başına gelebilecek en utanç verici şeylerden biri 

buydu. Bu, Tanrı’dan uzaklaşan adımların bir sonucuydu. Hıristi-

yanlar Tanrı’nın yolu yerine kendi yollarında giderse, sonuçta bir 

sürü sorunla karşılaşırlar. Belki aramızda Tanrı’dan uzaklaştıran bir 

sürü adım atmış olan ve bundan dolayı çok üzülen bir Hıristiyan 

olabilir. Tanrı’ya gelip bunu itiraf etmek istemez misiniz? Şu harika 

vaadi hatırlayın: “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve 

adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arın-

dıracaktır” (1.Yuhanna 1:9). Tanrı bu türden adımlar atmamanıza 

yardım edecektir. İtaatsizlik yolunda devam etmeyin. Ezberleme 

ayetimiz atmamız gereken doğru adımları gösterir (1.Yuhanna 1:7). 

Şimşon gitmekte olduğu günah dolu yoldan bir süre için tat aldı, 

ama artık son gelmişti. Şimdi düşünecek bol zamanı vardı ve hiç 

şüphem yok ki ne kadar aptalca ve yanlış davrandığını fark etti. Bu 

arada her geçen gün saçları yavaş yavaş uzuyordu. 

 

Sahne 4 

Tapınaktaki Filistliler’i (JD-58), sütunları (JD-59a ve JD-59b) ve Dagon’u 

(JD-60) yerleştirin. 

Filistli önderler Şimşon’un yakalanmasından son derece memnun-

dular. Bu çaresiz tutukluyu izlemekten zevk alıyorlardı.  Tabii ki  
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Wycliffe Kutsal Kitap 
yorumunda tapınağın iç  
avlusunda damı destekleyen  
iki ana sütun olduğu yazılıdır.  
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tanrıları Dagon’un, kendilerine Şimşon’a karşı zafer kazandırdığına 

inanıyorlardı. 

“Dagon yüceltilsin. İlahımız, ülkemizi yakıp yakan ve halkımızı 

öldüren düşmanımız Şimşon’u elimize teslim etti” diyerek 

bağırıyorlardı. 

Birden birisinin aklına iyi bir fikir geldi. Bu fikir çabucak kalaba-

lığa yayıldı. İyice coşunca, “Şimşon’u getirin, bizi eğlendirsin” 

dediler. 

Hemen Şimşon’u getirmeye gittiler. Dama çıkmış olan 3.000’den 

fazla erkek ve kadın Şimşon’u izliyordu. Daha önemli olan kişiler 

güneşten korunabilmek için alt kattaydılar. Nefret ve alay dolu 

gözler Şimşon’un üzerindeydi.  

Şimşon elinden tutan gence, “Beni tapınağın damını taşıyan 

sütunların yanına götür de onlara yaslanayım” dedi. 

Kahkahalar durmak bilmiyordu ve Şimşon’un canına yetmişti bu. 

Şimşon Rab’be yakarmaya başladı (Hakimler 16:28’i okuyun). “Ey 

Egemen Rab, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni 

güçlendir; Filistliler’den bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım!” 

Şimşon Tanrı’ya ihtiyacı olduğunu biliyordu. O’na güvendi ve 

Tanrı da onun bu güvenini boşa çıkarmadı.  

Sütunlara yaslanan Şimşon’u (JD-61) yerleştirin. 

Şimşon tapınağın damını taşıyan iki ana sütuna doğru uzandı. 

Sütunların arasında durup sağ eliyle birini, sol eliyle ötekini 

kavradı. “Filistliler’le birlikte öleyim” diye bağırdı. 

Sütunlar devriliyormuş gibi sahnenin üst kısmını katlayın ve sonra da 

tamamen çıkarın.  

Şimşon bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak Filistli 

önderlerin ve bütün içindekilerin üzerine çöktü. 

Toz yatıştı. Yaşayan hiç kimse kalmamıştı. Şimşon ölürken, yaşamı 

boyunca öldürdüğünden daha çok Filistli’yi öldürdü. Bütün hata-

larına rağmen Tanrı Şimşon’u yaşamı boyunca kullandı. Tanrı’nın, 

günah dolu ve ahmakça adımlar atarak Kendisinden uzaklaşan 

halkına karşı ne kadar sabırlı ve sevecen olduğunu görüyoruz. Tanrı 

size karşı da aynı şekilde davranır. Yanlış yöne giden bir adım 

attığınızda O’na geri dönmekten çekinmeyin. Sizi bağışlayacağına 

dair verdiği vaade güvenin. İsrail’in son hakimi olan Şimşon’a yap-

tığı gibi, sizi de kullanacak ve yaşamınız için olan planlarını ger-

çekleştirecektir.  

 

Devam eden etkinlik 

İsteyen çocuklara “ayak izlerini” vermeye hazırlıklı olun. 

Kendilerini Tanrı’dan uzaklaştıran adımı bu kağıt üzerine yazsınlar. 

Bunu Tanrı’ya itiraf ettikten sonra “ayak izini” ters çevirip (yazı 

görünmeyecek şekilde) aksi yöne doğru döndürsünler.  
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Tekrar soruları 

1. Şimşon kime aşık oldu? (Delila) 

2. Bu niçin aptalca ve tehlike dolu bir adımdı? (Filistliler Şim-

şon’un üstün gücünün sırrını öğrenmek için onu kullandılar.) 

3. Delila Şimşon için iyi bir arkadaş değildi ve Şimşon’un 

Tanrı’dan bir adım daha uzaklaşmasına neden oldu. Şimşon’un 

attığı bu adım neydi? (Yalan söylemek) 

4. Yalan hakkında Tanrı ne düşünür? (Yalandan nefret eder) 

5. Filistliler’in Şimşon’u ele geçirmek üzere denedikleri, fakat 

başarısız olan üç yöntemi anlatın. (Onu sırımla bağladılar; yeni 

urganlarla bağladılar; saçını tezgahta dokudular.) 

6. En sonunda Şimşon gücünün sırrını Delila’ya söyledi. Bu sır 

neydi? (Uzun saçları) 

7. Bu aşamada kendisini Tanrı’dan uzaklaştıran nasıl bir adım attı? 

(İtaatsizlik)  

8. Bu itaatsizlik adımını atan kaç kişi vardır? (Herkes) 

9. Filistliler Şimşon’u yakalayınca ona ne yaptılar? (Gözlerini 

oydular ve hapse attılar) 

10. Bir Hıristiyan günah işlediğini fark edince ne yapmalıdır? (Bu 

günahı Tanrı’ya itiraf etmelidir.) 

11. Günah bir Hıristiyan’ın yaşamına nasıl bir zarar verir? (Tanrı’yla 

olan dostluğunu bozar.) 

12. Şimşon nasıl öldü? (Dagon’un tapınağını yıktı ve içindeki 

binlerce Filistli’yle birlikte öldü.)  

 

Müjde’nin Sunulması 

Bu dersin uygulaması kurtulmuş çocuklar için olduğundan, Müjde-

yi sunmak için aşağıda sözü edilenleri kullanmak isteyebilirsiniz. 

Çoğunluğumuz ABC’yi öğrenme günlerini geride bıraktık, ama 

bugün ABC’yle ilgili kısa bir ders öğreneceğiz. 

(Öğretmen belli bir yöne doğru yürürken dursun ve dönerek aksi yöne doğru 

ilerlemeye başlasın.) 

Az önce yaptığım şey “A” harfiyle başlar. Buna “Aksi yöne dön-

mek” diyoruz. “A” harfi “aksi yöne dönmek” içindir. Doğduğunuz 

günden beri yanlış yöne gitmektesiniz – Tanrı’dan uzaklaşan yöne. 

Birçok kişi bu yöne gitmekten tat alır ve yön değiştirmek istemez. 

Ancak günahtan kurtulmak isterseniz, günaha sırtınızı dönmeli ve 

aksi yöne doğru ilerlemeye başlamalısınız (Elçilerin İşleri 3:19). 

“B” harfi “birine iman etmek” içindir. Tanrı’nın Oğlu olan İsa 

Mesih günaha karşılık öldü. Çarmıha gerildi ve Tanrı O’nu tüm 

dünyanın günahına karşılık cezalandırdı. Öldü, ama ölümden dirildi. 

Belki bunların hepsini biliyorsunuz, fakat O’na iman ettiniz mi? 
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Kurtulmanın tek yolu, İsa Mesih’e sizi kurtarması için iman 

etmenizdir. İncil, “Rab İsa’ya iman et, kurtulursun” (Elçilerin İşleri 

16:31) der. Gerçekten bunu yapmak istiyor olmanıza rağmen 

sorularınız varsa ve bunlar hakkında benimle konuşmak isterseniz, 

dersimizin sonunda lütfen yerinizde oturmaya devam edin. Böylece 

benimle konuşmak istediğinizi anlarım. 

Ali, Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etti, fakat utangaç bir çocuk 

olduğundan bunu hiç kimseye söylemedi. Bir gün arkadaşı Halit, 

Ali’yi pazar sabahı deniz motoruyla geziye davet etti. “Kusura 

bakma” dedi Ali, “Pazar sabahı kiliseye gideceğim.” 

“Ne diyorsun?” diye tepki gösterdi Halit. “Kiliseye mi gidiyorsun? 

Bundan daha sıkıcı bir şey düşünemem.” 

Ali kısık bir sesle, “Benim hoşuma gidiyor. Çünkü İsa beni 

kurtardıktan sonra bir Hıristiyan oldum” dedi.  

Halit’se, “Aman canım, böyle saçmalıklarla uğraşmaya değmez” 

diye kestirip attı. 

Fakat Ali, Halit’e gerçeği söylediği için “doğru” davrandığını 

biliyordu. “C” ye itaat etmişti. İncil’den şu sözleri dinleyin ve “C” 

nin ne olabileceğini söyleyin bakalım. (Romalılar 10:9’u okuyun.) 

“Cihana (diğer insanlara) açıkça duyurmaktır.” Ağzımızla Rab 

İsa’yı cihana açıkça duyurmalıyız. Kurtulduğumuzu bir sır olarak 

saklayamayız. Belki “A” ve “B” adımlarını attınız, ama “C” adımını 

henüz atmadınız. O zaman ayrılmadan önce bana İsa Mesih’in 

Kurtarıcınız olduğunu söylemekten çekinmeyin.  
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Kalkan şablonu 
(Ders 3) 
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Asker şablonu 
(Ders 4) 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabını oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
 

 

 



  

 

      
 

Hakimler 


	İçindekiler
	Giriş
	Genel bakış
	Ders 1: İsrail’in Tutmadığı Söz
	Devam eden etkinlik
	Tekrar Soruları

	Ders 2: Debora ve Barak İsrail’i kurtarır
	Tekrar soruları

	Ders 3: Gidyon Tanrı için cesur olmayı öğrenir
	Kalkan şablonu. (Ders 3)
	Devam eden etkinlik
	Tekrar Soruları

	Ders 4: Gidyon ve 300 asker Midyanlılar’a karşı
	Asker şablonu. (Ders 4)
	Tekrar soruları

	Ders 5: Tanrı Şimşon’u seçer
	Tekrar soruları

	Ders 6: Şimşon ve Delila
	Devam eden etkinlik
	Tekrar soruları
	Müjde’nin Sunulması

	Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı



