
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSA 
YASA KOYUCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgün metin:   Judy Fondren 
 

Avrupa için uyarlayan: Lorna Warwick 
     (özgün metinden ilave edilen fikirlerle) 

 

 
 

 

 

 

 

Original text: Judy Fondren  Adapted for Europe: Lorna Warwick 
Copyright © 1996, 2003 CEF Inc. All rights reserved. Used by permission. 

Translation © 2007 CEF. All rights reserved. Moses The Law Giver in the Turkish language. 
 

Tescilli marka © 1996, 2003 CEF Inc. – Telif hakları saklıdır. İzinle kullanılmıştır. 
Çeviri © 2007 CEF. Telif hakları saklıdır. Türkçe adı: Musa Yasa Koyucu  

 Sadece kişisel, kar amacı gütmeyen ve ticari olmayan kullanım için çoğaltılabilir. 
          Kullanım izni detayları için www.teachkids.eu/tr sitesini ziyaret edin. 

LÜTFEN DİKKAT! 
Bu derslerle ilişkili görselleri YNH ofislerinden ve online alışveriş sayfalarından temin 
edebilirsiniz. Avrupa'daki YNH ofisleri ve online alışveriş sayfaları listesi için lütfen 
www.teachkids.eu/tr sayfasını ziyaret edin ve "Yerel Ofisler" üzerine tıklayın.  



 

 

İçindekiler 
 

 

 

 

Ders            Sayfa  

 
Giriş  3 

 

Genel Bakış  5 

 

Ders 1 Tanrı Sina Çölü‟nde konuşur 7 

Ders 2 Halkın putperestliği 13 

Ders 3 Yeni ülkenin araştırılması 19 

Ders 4 Musa Tanrı‟ya karşı günah işler 27 

Ders 5 Tunç yılan 33 

Ders 6 Musa ve görünümün değişmesi 39 

 

Şablonlar Kaya (Ders 1 ve 4) 45 

 Su (Ders 1 ve 4) 45 

 Ateş bulutu (Ders 1) 46 

 Fırtına bulutu (Ders 1 ve 2) 46 

 Buluşma Çadırı ve bulut (Ders 3, 4 ve 6) 46 

 
Mesih‟e gelmek isteyen çocuğa yardımcı olacak adımların özeti 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Giriş 
 
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap öyküleri anlatırsak öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam yerine 
getirmemiş oluruz. Çocukların, öykülerin içinde öğrenmemiz için yazılan gerçekleri öğrenmesi ve bizim 
de o gerçeğin günlük yaşamda ne anlama geldiğini göstermek için onları bir adım ileri götürmemiz 
esastır. Elbette, belirli bir öykünün içerdiği öğretişin tümünü bir derste aktaramayacağımız için bu 
derslerin her birinde tek bir temel gerçek seçilmiştir.  
 

Temel gerçeğin öğretilişi, anlatının tümüne yayılmıştır; ancak hazırlanırken size yardım etmek amacıyla 
öğretişle ilgili kısımlar TG olarak işaretlenmiştir. Bunlar ders planında da işaretlidir. Temel gerçeklerin 
hangi çocuğa uygun olduğunu göstermek için “–” (eksi-kurtulmamış) ve “+” (artı-kurtulmuş) ile 
işaretlendiğini fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda metin içinde şu ifadelerle de açıkça belirtilmiştir: 
“günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa‟ya iman etmediyseniz…” veya “Hıristiyan (veya imanlı) 
olanlarınız…”.  
 

Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki bir çizgiyle belirgin hale getirilmiştir. Uygulamaları ders 
verdiğiniz çocuklara daha uygun hale getirmeyi gerekli görebilirsiniz. Verilen uygulama daha büyük 
yaştaki çocuklara daha uygun olabilir, fakat eğer sizinkiler daha da küçükse gerekli gördüğünüz 
değişiklikleri yapınız. Önemli olan Tanrı Sözü‟nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır.  
 
Danışmanlık için hazır olun 

Müjde mesajını ilettiğinizde, 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 temeldir.  
 

Her halükarda müjde bildirisini sunarken, onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu söylemeyin ki, çocuklar 
Mesih‟e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle konuşmak için beklerlerse 
kurtulacakları izlenimini edinmesinler.  
 

Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek 
 

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor ama O‟na nasıl iman edeceğini bilemiyor musun? Size bunu 
Kutsal Kitap‟tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde burada ön tarafta oturuyor 
olacağım. Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak 
İsa‟ya nasıl iman edebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Yanıma gelin; 
isterseniz oturup bunun hakkında konuşabiliriz.” 
 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek 
 

“Eğer Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce söylemediyseniz, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 
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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 

Her ders için çocuklara öğretilecek bir Kutsal Kitap ayeti önerilir. Dersleri beş haftalık bir seri halinde 
veriyorsanız, çok iyi öğreteceğiniz iki ya da üç ayet seçmeniz tavsiye edilir ki çocuklar sonradan 
hatırlayabilsinler. Beşini birden öğretmeye kalkarsanız çocuklar hiçbirini iyi öğrenemeyebilirler.  
 
Tekrar soruları 

Her ders için 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. Zaman zaman bildikleri şeyler arasında yanlış anlamalar ve boşluklar keşfedeceksiniz; 
bunları bu sorular aracılığıyla düzeltebilirsiniz. 
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Genel bakış 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Tanrı Sina Çölü‟nde 
konuşur. 
 

Mısır‟dan Çıkış 17:1-7 
Mısır‟dan Çıkış 19:1 -
20:26 

Tanrı konuştu. Kurtulmamış olanlar: Tanrı 
sözüne kulak verin - Rab 
İsa Mesih‟e dönün. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı 
sözüne kulak verin -size 
söylediklerini dinleyin- 
itaat edin. 

“Senin sözün gerçektir.” 
 

Yuhanna 17:17b 

Halkın putperestliği. 
 

Mısır‟dan Çıkış 24:12-18 
Mısır‟dan Çıkış 31:18 
Mısır‟dan Çıkış 32 
Mısır‟dan Çıkış 34 

Herkes Tanrı Sözü‟ne 
karşı geldi. 
 

Kurtulmamış olanlar: 
Günahlarınız yüzünden 
Tanrı tarafından 
cezalandırılmayı hak 
ediyorsunuz – kurtulmak 
için Rab İsa Mesih‟e 
iman etmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: 
Hayatınızdaki öncelik 
Tanrı olmalıdır. 

“Çünkü herkes günah 
işledi ve Tanrı‟nın 
yüceliğinden yoksun 
kaldı.” 
 

Romalılar 3:23 

Yeni ülkenin 
araştırılması. 
 

Çölde Sayım 13-14 
Yasa‟nın Tekrarı 1:19-46 

Rab‟be 
güvenmelisiniz. 

Kurtulmamış olanlar: 
Kurtulmak için Rab İsa 
Mesih‟e güvenmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Hıristiyan 
yaşamını sürdürmenize 
yardım etmesi ve güç 
vermesi için Rab‟be 
güvenmelisiniz. 

“Tanrı kurtuluşumuzdur. 
O‟na güvenecek, 
yılmayacağız.” 
 

Yeşaya 12:2a 

Musa Tanrı‟ya karşı 
günah işler. 
 

Çölde Sayım 20 

Düşmana karşı 
uyanık olun. 
 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan 
Tanrı‟nın tüm çocuk-
larının düşmanıdır; 
saldırılarına karşı her an 
tetikte olmalısınız 

“...sizde olan, 
dünyadakinden üstündür.” 
 

1. Yuhanna 4:4b 

Tunç yılan. 
 

Çölde Sayım 21:1-9 
Yuhanna 3:1-16 

Rab İsa Mesih‟e 
 iman ederseniz 
kurtulursunuz. 

Kurtulmamış olanlar: Günaha 
arkanızı dönüp Rab İsa 
Mesih‟e gelmelisiniz       
–O‟na yönelin– O sizin 
tek umudunuzdur. 

“Musa çölde yılanı nasıl 
yukarı kaldırdıysa, 
İnsanoğlu‟nun da öylece 
yukarı kaldırılması 
gerekir. Öyle ki, O‟na 
iman eden herkes sonsuz 
yaşama kavuşsun.” 
 

Yuhanna 3:14-15 
Musa ve görünümün 
değişmesi. 
 

Çölde Sayım 27:12-23 
Yasa‟nın Tekrarı 31:1-8, 
11-12 
Yasa‟nın Tekrarı 34 
Luka 9:28-36 

Tanrı iyidir. Kurtulmamış olanlar: Tanrı iyi 
olduğu için size Oğlu‟nu 
verdi; O‟na iman 
etmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın 
size olan iyiliğinin 
değerini bilin. O size 
Hıristiyan önderler, 
vaatler, cennet vb. verdi.  

“Çünkü Rab iyidir, 
sevgisi sonsuzdur.” 
 

Mezmurlar 100:5a 
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Ders 1 
Tanrı Sina Çölü’nde konuşur 
 

 

Öğretmenler için öneriler 

Giriş kısmını kendi ülkenizdeki duruma uygun 
olarak kullanın. Cumhurbaşkanı veya başbakan 
da diyebilirsiniz. 
 

Çocukları Kutsal Kitap‟ı kendi başlarına oku-
maya yüreklendirmek için hazırlıklı olun. Kut-
sal Kitap okumasıyla ilgili kolay notlar hazırla-
yabilirsiniz. Ayrıca, Kutsal Kitap‟ı olmayanlar 
için Kutsal Yazı‟dan bölümler verebilirsiniz. 
Çocukları Tanrı Sözü‟nden öğrendiklerini 
sizinle paylaşmaya yüreklendirin. Örneğin,  
“Sözün adımlarıma ışık” ilahisini 
kullanıyorsanız, Kutsal Kitap‟ı evde çalışırken 
Tanrı‟nın vaadiyle ilgili bir ayet bulan olup 
olmadığını sorun. Çocukların neler öğrendiğini 
anlamak için, programınızda doğal fırsatlar 
yaratın. 
 
Öğretmenler için ayetler 

Mısır‟dan Çıkış 17:1-7 
Mısır‟dan Çıkış 19:1-20:26 
 

Temel gerçek 

Tanrı konuştu 
 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı sözüne kulak verin  
–Rab İsa Mesih‟e dönün. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı sözüne kulak verin  
–size söylediklerini dinleyin– itaat edin  

 

Ezberlenecek ayet 

“Senin sözün gerçektir.” Yuhanna 17:17b 
 

Görsel gereçler 

 Kartlar 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 
Veya 
 Şekiller: ML-1, ML-2, ML-3, ML-4, 

ML-5, ML-6, ML-7, ML-8, ML-9, ML-
10, ML-11, ML-12, ML-13, ML-14, 
ML-15 ve ML-16 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Arka 
zeminde Sina Dağı yükselir, kaya, su ve 
bulut şablonları. 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Cumhurbaşkanı Saliha ile konuşur 
 

Olayların gelişimi 
1. İsrail halkı krallar Kralı‟nın kendileriyle 

konuşmasını bekler TG– 

2. İsrail halkı Refidim‟de konaklar 

3. Halk su olmadığı için şikâyet eder 

4. Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılar 
 TG+–  

5. İsrail halkı Sina‟da konaklar 

6. Tanrı Sina Dağı‟nda Musa ile konuşur 

7. Musa Tanrı sözünü halka bildirir TG+–  

8. İsrail halkı Tanrı‟nın Sina Dağı‟na gelip 
onlarla konuşması için hazırlanır TG+–  

 

Doruk noktası 

Tanrı konuşur TG+– 
 

Sonuç 
“Rab‟bim, senin Sözün olan Kutsal Kitap 
aracılığıyla benimle konuştuğun için teşekkür 
ederim; itaat etmeme yardımcı ol.” 

Sakın unutmayın, Tanrı Sözü gerçektir. 
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Kart 1-1  
 

 

 

 

 

 

 
 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelson‟s Kutsal Kitap 
sözlüğüne göre Refidim  

Ders 

Saliha kendine en önde yer bulmayı başardı. Sınıfın en ufak tefeği 
olduğundan kimse aldırmadı. 

Bu harika bir şeydi. Cumhurbaşkanı yeni bir binanın açılışını 
izlemek için kasabalarını ziyaret ediyordu ve Saliha‟nın okulundaki 
öğrencileri de bunu izlemeye götürmüşlerdi.  

“Acaba bize el sallayacak mı?”  

Saliha çok heyecanlıydı. Cumhurbaşkanını sık sık televizyonda 
görmüştü. Ama şimdi kasabalarını ziyaret ediyordu. 

Makam arabası gelince büyük bir tezahürat oldu ve cumhurbaşkanı 
arabadan indi. Saliha ve arkadaşlarına doğru baktı. Acaba onlara el 
sallayacak mıydı? Hayır! Onlara doğru yürümeye başladı. Saliha 
gözlerine inanamıyordu. Cumhurbaşkanı yanında durup onunla 
konuşmaya başlayınca, Saliha bunun bir rüya olduğunu düşündü.  

Sonraki birkaç gün boyunca Saliha ilgi odağı haline geldi. Yerel 
radyo istasyonu onunla bir söyleşi yaptı, gazetede fotoğrafı çıktı ve 
herkes cumhurbaşkanının ona ne söylediğini merak ediyordu. Bu 
Saliha‟nın asla unutamayacağı bir deneyimdi. 

İsrail halkı bir kralın gelip kendileriyle konuşmasını bekliyordu. O, 
bir ülkenin veya imparatorluğun kralı değildi. O bütün krallara, 
kraliçelere, devlet başkanlarına ve yöneticilere egemendi. O Rab 
Tanrı‟ydı. 

Araba veya helikopter gürültüsü yerine sadece gök gürlemesi 
duyuldu ve şimşekler çaktı. Dağın dik yamaçlarından boru sesi 
yankılandı. İsrail halkı dehşet içinde kaldı. 
İsrail halkını yerleştirin (ML-2, ML3 ve ML-4) 

Bu, Mısır Kralı Firavun‟u onları özgür bırakmaya zorlayan Rab‟di. 
Rab kolayca geçebilmeleri için onlara Kızıl Deniz‟i açmıştı. 
Herkesten daha güçlü olan Rab onlarla konuşacaktı. Korkmakta 
haklıydılar. 

Artık Tanrı kendi Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla konuşuyor. 
Gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olmasına rağmen, birçok insan 
O‟nun sözlerine kulak asmıyor. Hiç korkmuyorlar. Onun yerine 
Tanrı ile alay ediyor, O‟nun adını küfürlü kelimelerde kullanıyor, 
Kutsal Kitap‟ın modasının geçtiğini ve hayatlarında yeri olmadığını 
söylüyorlar! Siz de onlar gibi misiniz? 

Yoksa Tanrı‟nın size söyleyeceklerini öğrenmek istiyor musunuz? 
Ama anlamadığınız o kadar çok şey var ki! O zaman, ben dersimiz 
bittiğinde sınıfın ön tarafında olacağım. Gelip soru sorabilirsiniz. 
Sorularınızı Kutsal Kitap‟tan yanıtlamaya çalışacağım. 

Rab, İsrail halkı Mısır‟dan ayrıldıktan sonra onları mucize bulut ile 
çölden geçirdi. Gündüzleri bir bulut, geceyse bir ateş sütunu vardı. 

Issız çöldeki yolculukları sırasında Rab tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 
Yiyecekleri nereden geldi? Peki ya su? 
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Çocukların yanıtlamasına izin verin. 

Musa’yı (ML-1) ekleyin.  

Refidim‟de konakladıklarında halk susamıştı. Ama hiç su yoktu. 
Şimdi ne yapacaklardı? 

“Bizi susuzluktan öldürmek için mi Mısır‟dan çıkardın?” diye 
şikâyet ettiler. 

Musa Tanrı‟ya feryat etti: “Bu halka ne yapayım? Neredeyse beni 
taşlayacaklar.” 
Yeni sahne, Musa (ML-5), İsrail halkı (ML-3) ve kaya şablonunu yerleştirin. 

Tanrı yanıt verdi: “Horev Dağı‟na git. Senin önünde duracağım. 
Değneğinle kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fışkıracak.” 

Su şablonunu ekleyin. 

Musa Tanrı‟ya itaat edince, kayadan su fışkırdı! Halk ihtiyacı olan 
suya kavuştu. 

İki milyon insanın ihtiyacı olan yiyecek ve suyu düşünün! Onlar 
çoğu zaman Tanrı‟ya güvenmese de, Tanrı onların ihtiyaçlarını her 
zaman karşıladı. Bu insanlar O‟nun için çok önemli olduğundan 
Tanrı onlarla konuşacaktı. 

Hayatınızdaki bütün güzelliklerin Tanrı‟dan geldiğinin farkında 
mısınız? Sizin yerinize ölmesi için sevgili Oğlu Rab İsa Mesih‟i 
vermekle size ne kadar önem verdiğini anlıyor musunuz? Size ne 
söylediğini duymak istiyorsunuz değil mi? O‟na itaat etmek 
istediğinizden eminim.  

İsrailliler Tanrı‟nın söyleyeceklerini dinlemek için bekliyordu. 
Çölle kaplı vadinin en uzun ve en geniş kesiminde konakladılar. 
Çölün en yüksek dağı olan Sina, karşılarında yükseliyordu. 

Musa (ML-1), Sina Dağı’ndaki halkı (ML-2, ML-3, ML-4)  yerleştirin. 

Musa‟nın aklına herhalde Sina Dağı ile ilgili anılar gelmiştir. 
Çocuklardan yanıt almaya çalışın. 

Musa dağda kayınpederinin koyunlarını otlatırken ne olduğunu 
hatırlıyor musunuz? 
Çocukları yanıtlamaya yüreklendirin. 

(Tanrı yanan çalı aracılığıyla onunla konuşmuştu.) 
Musa’nın (ML-1)  yerine ML-6’yı koyun. 

Tanrı‟nın o zaman Musa‟ya verdiği vaadi okuyalım (Mısır‟dan 
Çıkış 3:12). 

“...Halkı Mısır‟dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız.” 

İşte aynen öyle oldu! İsrail halkı Sina Dağı‟nın karşısında konak-
larken, Musa dağa çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi: “Mısırlı- 
 
 

“canlandırıcı veya 
dinlendirici şey” anlamına 
gelir (Thomas Nelson 
Publishers, Nashville, 1986) 
 

 
 
 
 

 
Kart 1-2 

 

 
TG–+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kart 1-3  

 
Okul öncesi çocuklar dağa 
tırmanıyormuş gibi yapabilirler. 
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 TG+–  

 

 

 

 

 

 

 TG+– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lar‟a ne yaptığımı ve sizi Mısır‟dan nasıl çıkardığımı gördünüz. 
Bana itaat ederseniz, benim öz halkım olursunuz.” 
Musa’nın (ML-6) yerine ML-1’i koyun. 

Musa halka ve ileri gelenlere Tanrı‟ya itaat etmeleri gerektiği mesa-
jını iletti. Onlar da, “Rab‟bin söylediği her şeyi yapacağız” diye 
yanıtladılar. 

Sonra dağa geri dönen Musa, Tanrı‟ya halkın yanıtını iletti. Tanrı 
ona şöyle dedi: “Üç gün sonra Sina Dağı‟nda sana koyu bir bulut 
içinde geleceğim. Halk seninle konuştuğumu işitince sana 
güvenecek. Dağın çevresine sınır çiz ki halk beni görmek için 
gelmeye çalışmasın.” 

Böylece İsrail halkı bekledi. 

Acaba ne düşünüyorlardı? 
Tartışın 

Korkuyorlar mıydı? 

Merak mı ediyorlardı? 

Heyecanlı mıydılar? 

Orada olsaydınız, siz ne hissederdiniz? 
Tartışın 

Tanrı‟nın günümüzde de insanlarla konuştuğunun farkında mısınız? 
Musa ve İsrail halkına konuştuğu gibi olmasa da, onlara söylediği 
her şey Kutsal Kitap‟ta yazıyor. Bu, Tanrı‟nın diri ve sonsuz 
Sözü‟dür. Bu sözler bugün sizler için de geçerlidir. Tanrı değişmez. 
Yazılı Sözü aracılığıyla sizlerle ve benimle konuşur. 

Rab‟bin Sina Dağı‟na gelmesini bekledikleri üç günlük sürede, hal-
kın kendilerini Tanrı buyruğu doğrultusunda hazırlaması gerekiyor-
du. 

Tanrı‟nın sizinle konuşmasına hazır mısınız? Tanrı Sözü‟nü tek 
başınıza okurken veya Kutsal Kitap öğretilerini başka birinden 
dinlerken, yüreğinizden, “Rab, lütfen bana Sözü‟nü gösterir misin” 
diyor musunuz? 

“Seni hoşnut etmeyen şeyler yaptığım için üzgünüm” diyor musu-
nuz? 

“Rab, senin kadar yüce bir varlığın benimle konuşacağına inanamı-
yorum. Ama işitmek ve anlamak istiyorum” diye düşünüyor musu-
nuz? 

Tanrı‟nın size yönelik Sözü ne olacak? Eğer Hıristiyan değilseniz, 
Rab İsa Mesih‟e nasıl iman edeceğinizi ve O‟nun ölümü ve yeniden 
beden buluşu sayesinde nasıl bağışlanıp yeni bir yaşama kavuşaca-
ğınızı Kutsal Kitap‟tan öğrenebilirsiniz. 
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Eğer Hıristiyan‟sanız, Tanrı sizinle Sözü aracılığıyla konuşarak, 
O‟nu hoşnut etmek için nasıl yaşamanız gerektiğini bildirecek ve 
yol gösterecektir. 

Tanrı İsrail halkına ne diyecekti? 
Bulut şablonunu ekleyin. 

Sina Dağı‟ndan duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş 
içinde inmişti. Tüm dağ şiddetle sarsılıyor, boru sesi gitgide 
yükseliyordu! 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tanrı‟nın söylediklerini dinleyin 
Buyrukları yavaş ve anlaşılır biçimde okuyun. Bu noktada üzerlerinde yorum 
yapmayın. 

Her birinden söz edilirken sırasıyla Buyruk görüntülerini ekleyin (ML-7, ML-
8, ML-9, ML-10, ML-11, ML-12, ML-13, ML-14, ML-15 ve ML-16). 

1. Benden başka tanrın olmayacak. 

2. Kendine put yapmayacaksın. 

3. Tanrın Rab‟bin adını boş yere ağzına almayacaksın. 

4. Şabat Günü‟nü kutsal sayarak anımsa. 

5. Annene babana saygı göster. 

6. Adam öldürmeyeceksin. 

7. Zina etmeyeceksin. 

8. Çalmayacaksın. 

9. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. 

10. Başkasının malına göz dikmeyeceksin. 

Tanrı konuştu! Halkı O‟nun Yasası‟nı duydu! 

Tanrı geçmişte insanlarla bazen doğrudan (Sina Dağı‟nda yaptığı 
gibi) konuştu. Ancak çoğu zaman Musa gibi seçtiği kişiler 
aracılığıyla konuştu. Bütün söylediklerini O‟nun Sözü olan Kutsal 
Kitap‟ta okuyabilirsiniz. 

Sizce İsrail halkından bazıları o gün çadırlarında kalıp, “Bugün 
Tanrı‟nın söylediklerini dinlemek istemiyorum. Belki başka zaman 
dinlerim” diye düşünmüş olabilir mi? Tabii ki hayır! Hiçbiri buna 
cüret edemezdi! 

Tanrı konuştu. Sözlerini duydunuz. Ne yapacaksınız? İmanlı 
çocuklar, “Rab, Senin Sözün olan Kutsal Kitap aracılığıyla benimle 
konuştuğun için teşekkür ederim. İtaat etmem için bana yardımcı 
ol” demeniz için dua ediyorum. 

Eğer Hıristiyan değilseniz şöyle demelisiniz: “Benimle konuştuğun, 
Kurtarıcım olarak Rab İsa Mesih‟e ihtiyacım olduğunu gösterdiğin 
için sana teşekkür ederim. Bugün O‟na gelmek istiyorum.” 

Unutmayın, Tanrı Sözü gerçektir (Yuhanna 17:17b). 

 
 
 

Kart 1-4 
 

 
 
 
 

 
Kart 1-5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+–  
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Tekrar soruları 

1 Tanrı‟nın söylediklerini neden ciddiye almalısınız? (Bizi Tanrı 
yarattı; O‟nun gücü her şeye yeter; O bizi sever.) 

2 Çölde yolculuk yaptıkları sırada İsrail halkının Tanrı gücünü 
nasıl gördüğüne iki örnek verin. (Duman ve ateş sütunu; Kızıl 
Deniz‟in açılması, v.b.) 

3 Tanrı, halkına onlara önem verdiğini nasıl gösterdi? (Yiyecek 
ve su sağlayarak.) 

4 Tanrı İsrail halkı ile gelip nerede konuşacağını söyledi? (Sina 
Dağı‟nda.) 

5 Halk Tanrı‟nın gücünü dağda nasıl gördü? (Tanrı onlarla dağda 
gözle görülebilen ateş ve dumandan konuştu.) 

6 Tanrı İsrail halkına ne dedi? (Onlara On Buyruk‟u bildirdi.) 

7 Tanrı‟nın bize ne dediğini nasıl öğrenebiliriz? (Kutsal 
Kitap‟tan.) 

8 Kutsal Kitap nasıl oluştu? (Tanrı Musa gibi kişilerle konuşup 
onlara ne yazacaklarını söyledi.) 

9 Kutsal Kitap‟ın ne kadarı gerçektir? (Tamamı.) 

10 Bu kadar uzun zaman önce yazılan bir kitabı neden dikkate 
almalısınız? (Tanrı değişmez.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

Ders 2 
Halkın putperestliği 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Mısır‟dan Çıkış 24:12-18 
Mısır‟dan Çıkış 31:18 
Mısır‟dan Çıkış 32 
Mısır‟dan Çıkış 34 
 
Temel gerçek 

Hepsi Tanrı Sözü‟ne karşı geldi.  
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınız yüzünden 
Tanrı tarafından cezalandırılmayı hak 
ediyorsunuz – kurtulmak için Rab İsa 
Mesih‟e iman etmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Hayatınızdaki öncelik Tanrı 
olmalıdır. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı‟nın 
yüceliğinden yoksun kaldı.” Romalılar 3:23 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ve 2-5 
Veya 
 Şekiller: ML-1, ML-2, ML-3, ML-6, 

ML-7, ML-8, ML-9, ML-10, ML-11, 
ML-12, ML-13, ML-14, ML-15, ML-
16, ML-17, ML-19, ML-20, ML-21, 
ML-22, ML-23, ML-24, ML-25, ML-
26, ML-27 ve ML-28  

 Arka zemin (isteğe bağlı): Sina Dağı ve 
bulut şablonu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Sina Dağı‟nda 
İsrail halkı ile konuştu 
 
Olayların gelişimi 

1. Tanrı taş levhaları alması için Musa‟yı 
dağa çağırır. TG 

2. Musa dağda Rab ile kırk gün, kırk gece 
geçirir. 

3. Halk Musa‟nın dönmesini bekler; Ha-
run‟dan kendilerine bir ilah yapmasını 
isterler. TG+– 

4. Harun altın bir buzağı yapar. TG 
5. „Ey İsrailliler, sizi Mısır‟dan çıkaran Tan-

rınız budur.‟ TG– 

6. Harun bir sunak yapar. TG+ 
7. Tanrı Musa‟ya halkın ordugâhta yaptık-

larını anlatır ve İsraillileri yok edeceğini 
söyler. TG– 

8. Musa İsrailliler adına yalvarır. TG– 
9. Musa ordugâha geri döner. 
10. Musa taş levhaları parçalar. 

 
Doruk noktası 

Musa Harun ile karşı karşıya gelir TG– 
 
Sonuç 
Tanrı ulusu yok etmekten vazgeçer, ancak bir-
çoğu ölür. 
“Herkes günah işledi...” 
“Günahın ücreti ölümdür...” 
Ne yapacaksınız? 

 



 Musa, Yasa Koyucu 

 14 

 
 

 
 
Kart 1-5 
 

 TG 

 

 

 

 

 
Kart 2-1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kart 2-2 

 

 

Ders 

Yüce Tanrı Sina Dağı‟nda İsrail halkına konuştu. İnanılmaz bir 
deneyim! Tanrı‟nın sesini duymak korkutucu olsa da kim bilir ne 
kadar harika bir duyguydu! Sonra Musa‟ya, “Dağa çık. Sana 
üzerine On Buyruk‟u yazdığım iki taş levha vereceğim. Bunları 
halka ileteceksin” dedi. 

On Buyruk‟u kim hatırlıyor? 

Çocuklar yanıt verirken On Buyruk’un maddelerini tahtaya yerleştirin (ML-7, 
ML-8, ML-9, ML-10, ML-11, ML-12, ML-13, ML-14, ML-15 ve ML-16). 

Tanrı bunları İsrail halkına verdi. Tanrı bunları bugün de size 
veriyor. Sakın unutmayın, Tanrı değişmez. Ölçütler her zaman 
aynıdır. Bu buyrukların asla modası geçmez veya eskimez. 

Musa ve yardımcısı Yeşu dağa tırmandı. Musa daha da yükseğe 
tırmanırken Yeşu bekledi. 

Bütün şekilleri çıkarın. Bulut şablonunu yerleştirin. Musa’yı (ML-6) ve 
Yeşu’yu (ML-19) dağın daha yükseğine yerleştirip sonra panodan çıkarın. 

Bulut, dağı altı gün boyunca kapladı. Yedinci gün, İsrailliler içinde 
ateş yanan bir bulut gördüler. Tanrı aniden bulutun içinden Musa‟ya 
seslendi! 

Musa kırk gün kırk gece boyunca Tanrı ile birlikteydi! Musa için bu 
ne kadar özel bir zaman olmuştur kim bilir! Tanrı bu süre içinde 
Musa‟ya Buluşma Çadırı denilen özel çadırın nasıl yapılacağını 
bildirdi. 

Musa dağdan ayrılmadan önce, Tanrı ona üzerine On Buyruk‟u 
yazdığı iki büyük taş levha verdi. Kutsal Kitap buyrukların bizzat 
Tanrı‟nın “eliyle” yazıldığını söyler (Mısır‟dan Çıkış 31:18). 

Musa dağdayken, İsraillerin ordugâhında neler oluyordu? Halk 
günlerce sabırsızlıkla Musa‟yı bekledi ama o geri dönmüyordu. 
Çoğu insan Musa‟nın dağda ölüp ölmediğini merak ediyordu. 

İsrailliler’i (ML-2 ve ML-3) yerleştirin. 

Onlar Tanrı‟nın gücünü ve sevgisini yaşamlarında görmüş 
insanlardı. Tanrı onlarla gerçekten konuşmuştu. Ancak onlar 
Harun‟a gittiler. Bakın Harun‟a ne dediler: 

Harun’u (ML-20) ekleyin  

Mısır’dan Çıkış 32:1’i okuyun. 

“Kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap. Bizi Mısır‟dan çıkaran 
adama, Musa‟ya ne olduğunu bilmiyoruz!” 
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Tanrı‟nın onlarla konuşurken ilettiği buyrukları ne kadar çabuk 
unutmuşlardı! Birinci Buyruk ne der? (“Benden başka tanrın olma-
yacak.” Mısır‟dan Çıkış 20:3) İkinci Buyruk ne der? (“Kendine... 
herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.” Mısır‟dan Çıkış 
20:4) 

Tanrı‟nın yasasına karşı geleceklerdi. Kutsal Kitap‟ta buna ne 
dendiğini biliyor musunuz? (Günah.) 

“Bunu nasıl yapabildiler” mi diyorsunuz? Buyruklara dikkatle 
bakın. Altıncısı ne diyor? “Adam öldürmeyeceksin.” Rab İsa 
Mesih‟in, yüreğiniz birine karşı nefret doluysa Altıncı Buyruk‟a 
karşı gelip günah işlediniz, dediğini biliyor musunuz? 

Dokuzuncu Buyruk ne der? “Yalan yere tanıklık etmeyeceksin.” 
Bunun anlamı, yalan söylemeyeceksiniz demektir. 

Annesi, “Hadi Can acele et! Yoksa okula geç kalacaksın” diye 
seslendi. Can, “Bir dakika sonra geliyorum anne” dedi. Peki, bu 
doğru muydu? Hayır! Can hâlâ yatıyordu. Kahvaltı masasına 
gelmesi en az 15 dakika sürdü. 

“Ev ödevlerini yaptın mı Can?” “Hepsini yaptım anne” diye 
yanıtladı Can; oysa yapmamıştı. Can okul servisinde arkadaşının ev 
ödevinden kopya çekmeyi planlıyordu. 

Can gibi Tanrı buyruğuna karşı gelen başka birini tanıyor musunuz? 
Bu kişi siz misiniz? “Evet, ama böyle olmak istemiyorum. 
Değişmek istiyorum! Ne yapmam gerekiyor?” diye mi 
düşünüyorsunuz? Kutsal Kitap öğretisini dikkatle dinleyin. Dersin 
sonunda sorularınız varsa, gelip benimle konuşabilirsiniz. Sınıfın 
önündeki sıraya oturursanız, benimle konuşmak istediğinizi 
anlarım. Size Kutsal Kitap aracılığıyla günahlarınızdan arınıp Rab 
İsa Mesih‟e nasıl geleceğinizi göstereceğim. Hepiniz On Buyruk‟u 
dikkatle ve dürüstçe düşünürseniz, birçoğuna uymadığınızı 
göreceksiniz. Kutsal Kitap Romalılar 3:23‟de şöyle der: “Çünkü 
herkes günah işledi ve Tanrı‟nın yüceliğinden yoksun kaldı.” İsrail 
halkı gibi herkes, Tanrı Yasası‟na karşı geldi. 

Harun halka tasarladıklarının çok yanlış ve Tanrı Sözü‟ne karşı 
olduğunu söyleyebilirdi. 

Oysa Harun, “altın küpeleri çıkarıp bana getirin” dedi. 
Harun’un (ML-20) yerine ML-21’ i koyun. 

Harun ne yapacaktı? Altını eritip, oymacı aletiyle buzağı şeklinde 
bir heykel! 
Altın heykeli (ML-22 ve ML-23) ekleyin. 
Harun Tanrı tarafından İsrailliler‟i Mısır‟dan çıkarıp vaat edilen 
ülkeye götürmesi için Musa‟ya yardım etmek üzere seçilmişti. 
Onun görevi Tanrı‟nın isteklerini halka göstermek olduğu halde, 
Tanrı‟ya karşı gelmelerine yardım ediyordu. 
 
 

Buyruklar‟ı anlatırken 
Buyruk görsellerini 
panoya yerleştirin veya 
iki çocuk havaya kaldırıp 
tutsun. 

 
 
 
 
TG+–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 2-3 
 
Mısır‟da bunun gibi  
putlara tapınıldığından,  
altın buzağı İsrailliler‟e 
Tanrı‟nın doğal temsilcisi 
gibi görünmüş olabilir. 
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Bakınız, Matta 22:37 
Markos 12:30, Luka 10:27 

 
 

 
 

 TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsal Kitap Romalılar 3:23‟te ne der? “Herkes günah işledi.” Buna 
bakanlar, öğretmenler, önderler de dâhildir…. herkes Tanrı Sözü‟ne 
karşı gelmekten suçludur. 

Dünyada Tanrı‟nın sözlerine her zaman itaat eden tek bir Kişi 
yaşadı. Bu Kişi kimdi? 

Rab İsa Mesih, aynen bizim gibi her yönden denenmesine rağmen, 
asla tahriklere kapılmadı. Tanrı Sözü‟ne asla karşı gelmedi. Siz, ben 
ve –Tanrı Sözü‟ne itaat etmek yerine İsrailliler‟i dinleyen– 
Harun‟un aksine O, günahsızdı. Halk Harun‟un yaptığı altın 
buzağından hoşnut oldu. 

“Ey İsrailliler, sizi Mısır‟dan çıkaran ilahınız budur!” Kızıl Deniz‟i 
açan, onlara her gün yiyecek sağlayan, onlar için kayadan su 
fışkırtan tek ve gerçek Tanrı‟ya nasıl arkalarını dönebildiler? 

Bir altın yığınını, Tanrı yerine koydular. Tabii ki altın bir buzağıyı 
Tanrı olarak kabul etmeyi aklınızdan bile geçirmezsiniz. Ancak 
hayatınızda Tanrı‟nın yerini neyin aldığını merak ediyorum. 
Arkadaşlarınız mı? Arkadaşlarınızı hoşnut etmek, sizin için Tanrı‟yı 
hoşnut etmekten daha mı önemli? Tanrı der ki, “Beni tüm kalbinizle 
sevin”. Belki de bugünün büyük bölümünü tuttuğunuz futbol 
takımını düşünerek geçirdiniz. Peki, Tanrı‟yı düşünmek için ne 
kadar vakit ayırdınız? Tanrı‟nın yerine başkalarını koyarak O‟nun 
Yasası‟na karşı geliyorsunuz. 

Harun halkın altın buzağıya tapındığını görünce, heykelin önüne bir 
sunak yaptı. “Yarın Rab‟bin onuruna bayram olacak.” Harun ne 
demek istiyordu? Herhalde hem altın buzağıya hem de Tanrı‟ya 
tapınabileceklerini düşünüyordu! Oysa Tanrı daha birkaç hafta 
önce, kıskanç bir Tanrı olduğunu ve başka tanrılara 
tapınmamalarını, tapınmak için putlar yapmamalarını söylemişti. 
Sunağı (ML-17) ve kuzuyu (ML-24) ilave edin 

Sanırım bu durum, günümüzde Hıristiyan olduğunu söyleyen, pazar 
günleri kiliseye gidip O‟na tapınarak Tanrı‟yı hoşnut 
edebileceklerini, ancak geri kalan vakitlerinde ne yaptıklarının 
Tanrı‟yı ilgilendirmediğini düşünen insanların durumundan pek 
farklı değil. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Çocuklar, Rab İsa 
Mesih‟in Kurtarıcınız olduğuna iman ettiyseniz, o zaman 
hayatınızın her bölümünde öncelik O‟nun olmalıdır. Öncelik O‟nun 
değilse, O‟nun Yasası‟na karşı geliyorsunuz, O‟na karşı günah 
işliyorsunuz demektir. Rab‟be pişman olduğunuzu söylemeli, her 
zaman önceliğin O‟nda olması için size güç vermesini istemelisiniz. 

İsrailliler Harun‟u dinledi, Tanrı‟ya sunular getirdiler, oturup yiyip 
içtiler ve birçok günah işlediler. 

Her şeyi bilen Tanrı tabii ki halkın yaptıklarını da biliyordu. 
Musa‟ya, “Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, 
kurban kestiler. „Ey İsrailliler, sizi Mısır‟dan çıkaran ilahınız budur‟  
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dediler... onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım” 
dedi. 

Bazı çocuklar Tanrı Sözü‟ne itaat etmemenin o kadar da önemli 
olmadığını düşünüyorlar. Modası geçmiş olduğunu söylüyorlar. 
“İtaat etmezsem ne fark eder ki!” diyorlar. Ama fark eder. Tanrı 
herkesi yargılayacak. Tanrı, O‟na itaat etmemenin, günah işlemenin 
cezasının ölüm olduğunu söyler. Bunun anlamı, Kutsal Kitap‟ta 
cehennem olarak adlandırılan bir yerde, Tanrı‟dan sonsuza kadar 
ayrı kalmaktır. 

Eminim Musa, İsrail halkının şikâyetlerinden ve yakınmalarından 
çoğu zaman bıkmıştı. Ancak yine de onlar için Tanrı‟ya yalvardı: 
“Rab, lütfen Kendi halkını yok etme. Mutlak gücünle onları 
Mısır‟dan sen çıkardın.” 

Tanrı Musa‟nın yakarışına yanıt verdi ve halkı yok etmedi. 

Tanrı bize hak ettiğimiz gibi davransaydı, hiç umudumuz kalmazdı. 
Çünkü hepimiz O‟na karşı günah işlediğimiz için suçluyuz. Tanrı 
inanılmaz sevgisiyle bağışlanabilmemiz için bir yol açtı. Biricik 
Oğlu Rab İsa Mesih; O hiç günah işlemedi, bizim günahlarımızın 
bedelini ödedi. O‟nun ölmesi ve yeniden beden bulması sayesinde 
bağışlanabiliriz. Eğer Tanrı Yasası‟na karşı geldiğinizi ve O‟na 
karşı günah işlediğinizi biliyorsanız, bugün bağışlanabilirsiniz. 
Gerçekten pişmansanız ve günahlarınızdan arınmak istiyorsanız, o 
zaman Rab İsa Mesih‟e iman edin. O sizin yerinize cezalandırıldı. 
Artık tüm kalbinizle O‟na güvenme sırası sizde. 

Tanrı Sözü şöyle der... 

Elçilerin İşleri 3:19’u okuyun. 

“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin...” 

Musa On Buyruk‟la birlikte dağdan indi. 

Musa’yı (ML-6) ve Yeşu’yu (ML-19) ekleyin. 

Dağdan inerken yolun yarısında karşılaştıklarında, Yeşu Musa‟ya, 
“Ordugâhtan savaş sesi geliyor!” dedi. 

Musa öyle olmadığını biliyordu. “Ne yenenlerin, ne de yenilenlerin 
sesidir bu; ezgiler duyuyorum ben‟ diye yanıtladı.” (Mısır‟dan Çıkış 
32:18) 

Musa’yı (ML-6), Yeşu’yu (ML-19) ve Harun’u (ML-21) çıkarın. Musa’yı (ML-
25) ve Yeşu’yu (ML-26) ekleyin. 

Musa yaklaşınca halkın altın buzağı çevresinde oynadığını gördü. 
Musa halka çok kızmıştı. Tanrı onlarla konuşmuş, onlara yasalarını 
bildirmişti. Ancak onlar yasalara karşı gelmiş ve Tanrı‟nın yerine 
bir put koymuşlardı! Musa taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde 
parçaladı. 
 
 

 
 
TG– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG– 
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Kart 2-4 
 
 
 
 
 
 
Kart 2-5 
 

 
 

 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musa’nın (ML-25) yerine ML-1’i koyun. Kırılan taş levhaları (ML-27) 
ekleyin. Altın heykeli (ML-22 ve ML-23) çıkarın. 

Yaptıkları buzağıyı yaktı, toz haline gelene kadar ezdi ve suya 
serperek İsrailliler‟e içirdi. 

Harun‟a şöyle dedi: “Bu halk sana ne yaptı ki, onları bu korkunç 
günaha sürükledin?” 
Şekilleri çıkarın. Musa’yı (ML-28) ve Harun’u (ML-20) yerleştirin. 

Harun, “Öfkelenme efendim!” diye karşılık verdi. “Bilirsin, halk 
kötülüğe eğilimlidir. Bana, „Bize öncülük edecek bir ilah yap‟ de-
diler... Ben de, „Kimde altın varsa çıkarsın‟ dedim. Altınlarını bana 
verdiler. Ateşe atınca, bu buzağı ortaya çıktı!” Yalanlar! Bahaneler! 
Harun Tanrı‟nın her şeyi bildiğinin farkında değil miydi? 

Tanrı İsrailliler‟in ordugâhındaki her şeyi nasıl görüyorsa, sizin 
yaptığınız her şeyi de görüyor, bütün söylediklerinizi duyuyor, 
bütün düşündüklerinizi biliyor. 

İsrailliler ve Harun, Musa‟nın öfkesi karşısında korktular. Günah iş-
lemeye devam edip, O‟nun tarafından bağışlanmayı reddederseniz, 
kim bilir Tanrı‟nın öfkesiyle yüzleşmek ne kadar korkunç olur. 

Merhamet dolu olan Tanrı, İsrail ulusunu yok etmedi ve Musa‟ya 
Buyrukları‟nı içeren iki taş levha daha verdi. Ancak günahlarından 
dolayı birçok İsrailli öldü! 

Tanrı Sözü şöyle der: “Herkes günah işledi...” (Romalılar 3:23). 
Ayrıca Tanrı Sözü, “Günahın ücreti (bedeli) ölümdür...” der (Ro-
malılar 6:23). Bunun anlamı, sonsuza dek Tanrı‟dan ayrılmaktır. 
Tanrı, sevgisi sayesinde hak ettiğiniz cezadan kurtulmanız ve 
bağışlanmanız için bir yol buldu. Bu yol Rab İsa Mesih‟tir. O sizin 
tek umudunuz. Ne yapacaksınız? 
 

Tekrar soruları 

1-10.   Her Buyruk‟u taş levha şeklinde bir karta yazın ve her defa-
sında anahtar bir kelimeyi boş bırakın. Boş bırakılan kelimeyi ço-
cuklar bulsun. 

Örneğin: 
 

 
 Benden başka  

 ______ olmayacak. 

 
11.   Kaçımız Tanrı yasalarına karşı gelmekten suçluyuz? (Hepimiz) 

12.   Kim Tanrı‟ya asla karşı gelmedi? (Rab İsa Mesih) 
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Ders 3 
Yeni ülkenin araştırılması 
 

 

Öğretmenler için öneriler 

Bu dersi, programınızın başlangıcında işleyin. 
Programın sonundaki durum çalışmasını (bkz. 
s.25) kullanın. Durum çalışmasının amacı, 
kurtulmuş çocuğa yönelik öğretişin ve 
uygulamanın güçlendirilmesidir. 
 

Ezberlenecek ayeti öğretirken, çocuklara iste-
dikleri zaman size danışabileceklerini söyleyin. 
Şöyle diyebilirsiniz, „Tanrı sizin Kurtuluşunuz 
mu? O‟na güveniyor musunuz? Rab İsa Mesih‟e 
iman etmenizi engelleyen bir şey mi var? Ne-
deni, ne yapacağınızdan emin olmamanız mı? 
Yardım edebileceğimi düşünüyorsanız, lütfen 
program sona erdikten sonra gelip benimle 
konuşun. Birlikte Kutsal Kitap'ın ne dediğine 
bakabiliriz.' 
 

Programın bir yerinde Hıristiyan çocukları 
okuldaki arkadaşlarına, v.b. Rab İsa Mesih‟e 
Kurtarıcıları olarak iman etmeleri gerektiğini 
söylemeleri için yüreklendirin.  
 
Öğretmenler için ayetler 

Çölde Sayım 13-14 
Yasa‟nın Tekrarı 1:19-46 
 
Temel gerçek 

Rab‟be güvenmelisiniz 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Kurtulmak için Rab İsa 
Mesih‟e güvenmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Hıristiyan yaşamını sürdür-
menize yardım etmesi ve güç vermesi 
için Rab‟be güvenmelisiniz 

 
Ezberlenecek ayet 

“Tanrı kurtuluşumuzdur. O‟na güvenecek, yıl-
mayacağız.” Yeşaya 12:2a 
Görsel gereçler 

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

 Şekiller: ML-1, ML-2, ML-3, ML-4, 
ML-26, ML-29, ML-30, ML-31, ML-
32, ML-33, ML-34, ML-35, ML-36 ve 
ML-37 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Buluşma 
Çadırı ve bulut şablonunu. 

 
Dersin ana hatları 

Giriş 
İsrailliler nihayet Rab‟bin onlara vaat ettiği 
ülkenin sınırlarına ulaşırlar. 
 

Olayların gelişimi 
1. İsrailliler Kenan ülkesine girmekten kor-

kar. TG+– 

2. On iki casus gönderilir. 

3. Casuslar Kenan ülkesinde 40 gün geçirir. 

4. On iki casus Kenan ülkesinin meyvele-
riyle geri gelirler.  TG+ 

5. Casusların anlattıkları; Kalev ile Yeşu 
ve diğer on casus arasındaki fark.  TG- 

6. İsrailliler başkaldırır.  TG+ 

7. Tanrı konuşur. 

8. Musa İsrail halkı adına yalvarır.  TG- 
 

Doruk noktası 
Tanrı ulusu esirger ama imansızlıklarını ceza-
landırır.  TG- 
 

Sonuç 
İsrailliler vaat edilen ülkeye girmeye çalışır. 
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Kart 3-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TG+–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Kart 3-2 
 

Ders 

Musa’yı (ML-1) ve İsrailliler’i (ML-2, ML-3 ve ML-4) yerleştirin. 

İsrailliler nihayet Rab Tanrı‟nın onlara vaat ettiği ülkenin sınırına 
ulaştı. Tanrı‟nın yanan çalıdan Musa ile konuşurken ne söylediğini 
hatırlıyor musunuz? 

Mısır’dan Çıkış 3:8’i okuyun. 

“...Onları Mısırlılar‟ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden 
çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, 
Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına götüreceğim.” 

Aylar boyunca çölün zorlu koşullarına karşı koyduktan sonra, artık 
onları zengin ve verimli topraklar bekliyordu. Tanrı bu ülkelerin 
onların olacağını vaat etmişti. Ancak bir sorun vardı! O ülkelerde 
yaşayan insanlar –Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz halkı– 
ne olacaktı? İsrailliler o topraklara girerse, onların ülkelerini terk 
etmesi gerekecekti! İsrail halkının Tanrı‟ya gerçekten güvenmesi, 
O‟nun vaatlerini yerine getireceğine inanması gerekiyordu. O ana 
kadar bunu tam olarak yaptıkları söylenemezdi! 

Tanrı‟ya hangi konularda güvenmemişlerdi? 
Çocuklardan yanıt almaya çalışın. 

(Musa Sina Dağı‟ndayken su ve yemek konusunda, v.b.) 

Şimdi kendi hayatlarımızı düşünelim. Tanrı‟ya gerektiği gibi gü-
veniyor musunuz? Öncelikle, Rab İsa Mesih'e Kurtarıcınız ve ya-
şamınızın Efendisi olarak iman ettiniz mi? Ettiyseniz, O‟nun size 
her gün yardım edip yol göstereceğine de güvenerek yaşıyor musu-
nuz? O‟nun mükemmel planını yaşamınızda gerçekleştireceğine gü-
veniyor musunuz? 

İsrailliler‟in Tanrı‟ya karşı onca güvensizliğine rağmen, Tanrı 
onları asla yarı yolda bırakmadı. Ancak hala daha bu yeni ülkeye 
gitmek konusunda fazla emin değillerdi! Tanrı, Musa‟ya bu ülkeyi 
araştırmak üzere casuslar göndermesini söyledi. Her oymaktan bir 
kişi olmak üzere, on iki adam seçildi. 
Casusları (ML-26, ML-29, ML-30, ML-31 ve ML-32) ekleyin. 

Casuslara gidip yeni ülkenin, orada yaşayan insanların nasıl olduğu-
nu araştırmaları ve beraberlerinde o topraklardan ürünler getirmeleri 
söylendi. 

On iki casus kırk gün boyunca vaat edilmiş ülkeyi dolaştı. Toprağın 
verimli, ürün ve meyvelerinin güzel olduğunu gördüler. Ayrıca 
orada yaşayan birçok insan olduğunu da gördüler. İnsanlar güçlü 
surlarla çevrili büyük kentler inşa etmişlerdi. 

Casuslar geri dönüp de yanlarında getirdikleri şeyleri gösterince, 
İsrail ordugâhındaki heyecanı tahmin edebiliyor musunuz? 
Meyveleri (ML-33, ML-34 ve ML-35) ekleyin. 
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İncir, nar ve üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı vardı. 
Asma dalı o kadar büyüktü ki, iki adam dalı bir sırıkta taşıdı. 

Tanrı, O‟na güvenmeleri halinde halkına öyle çok şey vaat etmişti 
ki. Eğer O‟na güvenirseniz, Tanrı‟nın size vaadi nedir? Hadi bunu 
O‟nun Sözü olan Kutsal Kitap‟tan öğrenelim. 
Ayet bulma alıştırması yapabilirsiniz. Bu alıştırmayı öğrettiğiniz grubun yaş 
ve yeteneği doğrultusunda uygulayın. 

Elçilerin İşleri 10:43  Bağışlanma 

Elçilerin İşleri 3:19-20  Yeni yaşam 

Yuhanna 3:16   Sonsuz yaşam 

Yuhanna 14:26   Kutsal Ruh 

Yuhanna 14:1-2   Cennet 

Rab İsa Mesih‟in Kurtarıcınız olduğuna iman ediyorsanız, günahla-
rınız bağışlanacaktır. Tanrı‟nın günahlarınızı bir kenara bıraktığını 
ve artık onları hatırlamayacağını söylediğini biliyor musunuz? Tan-
rı‟nın Kutsal Ruh aracılığıyla içinizde yaşadığını ve artık Şeytan‟ın 
değil de Tanrı‟nın egemen olduğu yeni bir yaşama kavuştuğunuzu 
bilmek harika değil mi? Bir gün cennete gideceğinizi düşünün. Bu-
nu size Tanrı vaat ediyor. 

Ancak Tanrı, Hıristiyan olmanın kolay olduğunu vaat etmiyor. Kut-
sal Kitap, Tanrı‟nın çocuklarının aynen Rab İsa Mesih‟in dünyadaki 
yaşamında olduğu gibi sorunlar ve güçlüklerle karşılaşacağını 
söyler. Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcınız olarak iman ediyorsanız, o za-
man O‟nun için yaşadığınız her gün ihtiyacınız olan yardımı sağla-
yacağına da güvenmelisiniz. Tanrı‟nın çocukları kendi güçleriyle 
O‟nun için yaşayamaz. Tanrı‟nın gücüne güvenmelisiniz. 

Tanrı İsrailliler‟e yeni bir ülke vaat etti. Ancak Tanrı bu ülkeyi ele 
geçirmenin kolay olacağını vaat etmedi. O‟nun gücüne güvenmek 
zorundaydılar. Peki, bunu yaptılar mı? 

Kenan ülkesindeki bolluğu anlatan casusları dinlerlerken yüzlerin-
deki heyecanı düşleyin. Ancak surlarla çevrili büyük kentleri ve 
oralardaki güçlü insanları duyduklarında yüzlerindeki ifade değiş-
miş olmalı. 

“Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle 
göründük” dedi casuslar. 

Kalev adındaki casus şöyle dedi: 
Çölde Sayım 13:30’u okuyun 

“Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücü-
müz var.” 

On iki casustan bir diğeri olan Yeşu da bunu kabul etti. Peki ya 
diğer on casus ne dedi? 
Çölde Sayım 13:31’i okuyun. 

 

 

Okul öncesi çocuklar, yeni ülkeyi 
keşfedip, meyve topluyormuş gibi 
yapabilir. 
 

Çocukların konudan zevk 
alması için sınıfa üzüm 
getirebilirsiniz. 

 
TG+ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Kart 3-3 
 
 

 
Birkaç çocuk öykünün 
bu bölümünü sınıfta 
canlandırabilir. 
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 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü” dediler ve Kenan 
ülkesindeki büyük tehlikelerden söz etmeye devam ettiler. 
Meyveleri (ML-33, ML-34 ve ML-35) çıkarın. 

Yeşu, Kalev ve diğer casuslar arasındaki fark neydi? 

Hepsi kentlerin çok güçlü olduğunu biliyordu. Hepsi o ülkede 
birçok savaşçı halkın yaşadığının farkındaydı. Sadece Yeşu ve 
Kalev Tanrı‟ya güvenmeye hazırdı. Tanrı onlara bu ülkeyi vaat 
etmişti ve Tanrı için hiçbir şeyin zor olmadığını biliyorlardı. 

Siz hangisi gibisiniz? Yeşu ve Kalev mi, yoksa diğer casuslar gibi 
mi? Belki de Hıristiyan olmanın anlamını çok düşündünüz. Peki 
ama ya arkadaşlarınız? Onları kaybetmek istemiyorsunuz. Rab İsa 
Mesih‟e iman ettiğinizde hâlâ sizinle arkadaş olmak isteyecekler 
mi? Hıristiyan yaşamının zorluklarını düşünüyor, ancak yine de 
günahlarınızın bağışlandığını ve cennete gitmeye hazır olduğunuzu 
bilmeyi her şeyden çok istiyorsunuz. Yeşu ve Kalev gibi siz de 
Tanrı‟ya güvenmeye hazır mısınız? 

O adımı bugün atacak mısınız? Rab İsa Mesih‟e günah işlediğinizi 
bildiğinizi, ancak gerçekten pişman olduğunuzu ve Kurtarıcınız ola-
rak O‟na iman etmek istediğinizi söyleyin. O‟nun için yaşadığınız 
her gün size güç vereceğine güvendiğinizi söyleyin. 

İsrail halkı kimden yana olacaktı? Yeşu ve Kalev gibi güvenmeye 
hazır mıydılar? Yoksa diğer on casus gibi vaat edilen ülkeye git-
mekten korkuyorlar mıydı? 

Tanrı‟nın gücüne dair bir çok kanıt görmüşlerdi. Sina Dağı‟nda 
sesini duydular. Tanrıları‟nın onlara bu ülkeyi vereceğinden emin 
olmaları gerekirdi. 

Ordugâhtaki halk şikâyet ediyordu. 

“Tanrı neden Kenan ülkesine gitmemizi istiyor? Düşmanlarımız 
bizi kılıçtan geçirecek! Yeni bir önder seçip Mısır‟a geri dönelim...” 

Köle olarak yaşadıkları Mısır‟a geri dönmek istiyorlardı! 

Geri dönmenin daha kolay olabileceği hiç aklınıza geldi mi? İman 
yolunda adım attınız ve İsa Mesih‟e Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak 
güveniyorsunuz. O‟nun için yaşamak size çok mu güç geliyor? 
Kardeşleriniz bir imanlı olarak geçirdiğiniz zamanları hep zor-
laştırıyor mu? Okulda birlikte oynadığınız arkadaşlarınız, Hıristiyan 
olduğunuzu öğrendikten sonra yanınıza gelmedikleri için kendinizi 
yalnız mı hissediyorsunuz? Hatta belki de anne ve babanız bile sü-
rekli sizi eleştiriyor, durmadan “Hıristiyan olduğunu sanıyorduk” 
diyorlar. 

Tanrı O‟nun izinden gitmenin kolay olacağını asla vaat etmedi. 
Ancak sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağını vaat ediyor. Tan-
rı‟ya güvenin. Sizi ne kadar çok sevdiğini unutmayın. Biricik Oğ-
lu‟nu sizin yerinize ölüme göndermedi mi? Ailenize karşı doğru 
yaklaşım sergileyebilmeniz için size güç vereceğine güvenin. Onla-
rın karşısında iyi tanıklık edebilmek için Tanrı‟dan yardım isteyin.  
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Tanrı‟nın size okulda Rab İsa Mesih‟i seven bir arkadaş vereceğine 
güvenin. 

Diğer on casus gibi olmanız için aklınızı çelmeye çalışan Şeytan‟a 
kulak asmayın. Yeşu ve Kalev‟i örnek alın. Onlar halka, “İçinden 
geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoş-
nut kalırsa, bizi süt ve bal akan o ülkeye götürecek ve orayı bize ve-
recektir. Ancak Rab‟be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan 
korkmayın. Rab bizimledir,” dediler. Yeşu ve Kalev inançsız halka 
tepki olarak giysilerini yırttılar. 

İsrailliler ne yaptı? Yeşu ve Kalev‟i taşa tutmayı düşündüler. Sonra 
Tanrı Musa ile konuştu. 
Musa’nın (ML-1) yerine Musa ve Harun’u (ML-36) koyun. 

Çölde Sayım 14:11-12’yi okuyun. 

“Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdi-
ğim bunca belirtiye karşın, ne zamana dek bana iman etmeyecekler? 
Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bıraka-
cağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılaca-
ğım.” 

Tanrı İsrail halkını ikinci kez yok etmekle tehdit ediyordu. Daha 
öncekinde ne olmuştu? 

Çocuklara yanıt vermek için fırsat tanıyın. 

(Musa halk adına yalvarmıştı.) 

Musa bir kez daha halkı bağışlaması için Tanrı‟ya yalvardı. 
Bütün şekilleri çıkarın. Musa’yı (ML-37), Buluşma Çadırı’nı ve bulut 
şablonunu ekleyin. 

“Kendi halkını yok edersen, Mısırlılar bunu duyacak ve „Rab ant 
içerek söz verdiği bu ülkeye halkı götüremediği için onları çölde 
yok etti‟ diyecekler. Onlara gücünü göster. Mısır‟dan çıkışlarından 
bugüne dek yaptığın gibi bu halkı bağışla.” 

Tanrı İsrailliler‟i hak ettikleri gibi cezalandırsaydı ne olurdu? Hiç 
umutları kalmazdı. 

Peki ya siz? Tanrı size de hak ettiğiniz gibi davransaydı, hiç umu-
dunuz kalmazdı. Çünkü hepiniz itaatsizliğinize karşılık cezalandı-
rılmayı hak ediyorsunuz. 

Oysa Tanrı, sizi sevdiği için, çarmıhta sizin yerinize cezalandırıl-
mak üzere biricik Oğlu Rab İsa Mesih‟i gönderdi. İsa ölüp yeniden 
beden bulduğu için artık sizden tek istenilen günahlarınızdan arınıp 
tüm kalbinizle Rab İsa Mesih‟e güvenmenizdir. 

İsrailliler O‟na güvenmediği halde, Tanrı Musa‟nın yalvarmasına 
kulak verdi ve şöyle dedi: 

Çölde Sayım 14:20’yi okuyun. 

“Dileğin üzerine onları bağışladım.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 3-4 

 

 
 

 

 

 

 
Kart 3-6 
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Kart 3-5 
 

 
 

 TG– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Balon oyunu 
 
Bir soruyu yanıtlayan 
çocuk patlatmak için 
bir balon seçer ve takım 
balonun içindeki kâğıtta yazan 
kadar puan kazanır. 
 

Tanrı İsrailliler‟i yok etmeyecekti. Ancak O‟na güvenmedikleri için 
kayıpları büyük olacaktı! 
Şablonu ve Musa’yı (ML-37) çıkarın. Musa’yı (ML-1) ve İsrailliler’i (ML-2, 
ML-3, ML-4, ML-29, ML-30, ML-31, ML-32) ekleyin. 

Tanrı şöyle dedi: “Yüceliğimi ve gerçekleştirdiğim mucizeleri 
gördükleri halde bana güvenmedikleri ve itaat etmedikleri için 
Kenan ülkesini göremeyecekler. Sadece Yeşu ve Kalev Kenan 
ülkesinde yaşayacak. Halk kırk yıl boyunca çölde yaşayacak. Bana 
karşı gelen yirmi ve daha yukarı yaşta herkes çölde ölecek.” 

Rab İsa Mesih‟in Kurtarıcınız olduğuna iman etmezseniz size ne mi 
olur? Büyük olasılıkla okulda birçok arkadaşınız olur, okulda hiç 
kimse sizi kızdırmaz ve istediğiniz gibi yaşarsınız. Peki ne kaybe-
dersiniz? Günahlarınız bağışlanmaz, Rab Kutsal Ruh aracılığıyla 
içinizde yaşamaz, yeni bir yaşama kavuşamazsınız ve asla cennete 
gidemezsiniz. 

Halk, Tanrı Sözü‟nü duyunca çok üzüldü. Ertesi sabah erkenden 
ordugâhtan ayrılmaya başladılar. 

Musa, “Nereye gidiyorsunuz?” diye sordu. 

“Günah işlediğimizi biliyoruz. Kenan ülkesine gidiyoruz,” diye ce-
vap verdiler. Yaptıklarından hiç mi ders almamışlardı? 

Musa onları, “Tanrı buyruğuna karşı geliyorsunuz. Rab sizinle ol-
mayacak. Kenanlılar‟la yapacağınız savaşı kaybedeceksiniz,” diye 
uyardı. 

Ancak İsrailliler dağları aşıp Kenan ülkesine doğru gitti. Dağlarda 
yaşayan Amalekliler ve Kenanlılar onlara saldırdı ve birçoğunu 
öldürdüler. 

Siz hangisi gibisiniz? Hayatlarını Rab İsa Mesih‟e emanet edeme-
yecek kadar korkak olan on casus gibi misiniz? Hıristiyan yaşa-
mının çok zor olmasından mı korkuyorsunuz? 

Kalev ve Yeşu gibi olun! Onlar sorunları görebilmelerine rağmen, 
Tanrı‟nın sorunlarla başa çıkacak kadar güçlü olduğunu biliyorlardı. 

Rab İsa Mesih‟in sizi kurtaracağına ve yolunuza çıkan zorluklarla 
yüzleşme gücü vereceğine güveniyor musunuz? 

“Tanrı kurtuluşumuzdur. O‟na güvenecek, yılmayacağız.” (Yeşaya 
12:2a) 
 

Tekrar soruları 

1. Tanrı İsrailliler‟e yeni ülkede ne gibi bollukla karşılaşacakla-
rını söyledi? (Bol yiyecek – meyveler, sebzeler, v.b.) 

2. Tanrı neden Musa‟ya Kenan ülkesine casuslar göndermesini 
söyledi? (İsrailliler yeni ülkeye girmeye korkuyordu.) 

3. Kaç casus seçildi? (On iki.) 
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4. Casuslar Kenan ülkesinden ne getirdi? (İncir, nar ve üzüm.) 

5. Casuslar Kenan ülkesindeki kentler ve insanlar hakkında neler 
anlattı? (Surlarla çevrili büyük kentler; çok güçlü insanlar.) 

6. Kalev ve Yeşu ne dedi? („Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. 
Kesinlikle buna yetecek gücümüz var.‟) 

7. Diğer on casus ne dedi? („Bu halka saldıramayız, onlar bizden 
daha güçlü.‟) 

8. Kalev ve Yeşu neden o kadar emindiler? (Tanrı‟ya güvenebile-
ceklerini biliyorlardı.) 

9. İsrailliler kimin sözünü dinledi? (On casusun.) 

10. Tanrı İsrailliler‟i kendisine güvenmedikleri için nasıl cezalan-
dırdı? (Kırk yıl boyunca çölde dolaşacaklardı. Tanrı‟ya karşı 
gelen yirmi ve daha yukarı yaşta herkes çölde ölecekti.) 

11. Yeşu ve Kalev‟e ne olacaktı? (Onlar vaat edilen ülkede yaşa-
yacaklardı.) 

12. Yeşaya 12:2a ne der? (“Tanrı kurtuluşumuzdur. O‟na güvene-
cek, yılmayacağız.”) 

 

Durum çalışması 

(S. 19’daki öğretmenler için öneriler bölümüne bakınız.) 

Jale, Rab İsa Mesih‟in Kurtarıcısı ve Rab‟bi olduğuna iman etti. 
Buna çok sevinen Pazar okulu öğretmeni Kutsal Kitap‟tan okuma 
notları vererek ve Hıristiyan olduğunu başkalarına da söylemesi için 
onu yüreklendirerek çok yardımcı oldu. 

Jale okuldaki arkadaşlarına söylemeye başladı ve her şey iyi gitti. 
Hatta içlerinden birinin Hıristiyan olduğunu, ancak çevresindekilere 
söylemeye korktuğunu öğrendi. 

İkisi birlikte bazı öğretmenlerin düzenlediği Kutsal Kitap‟la ilgili 
bir seminere katıldılar. Diğer Hıristiyanlarla tanışmak ve Kutsal 
Kitap‟ı öğrenmek güzeldi. 

Bir gün öğretmenlerden biri Jale‟ye kiliseye gidip gitmediğini 
sordu. Jale gitmediğini söyleyince, onu kendi gittiği kiliseye davet 
etti. 

Jale gitmek istiyor, ancak korkuyordu. Anne babasından izin alması 
gerekiyordu. Ama Hıristiyan olduğunu onlara söylememişti! 

Anne ve babasının Tanrı‟ya ayıracak vakti yoktu. Jale‟nin İyi Haber 
Kulübü‟ne katılması konusunda isteksiz davranmışlar ve “Dini fazla 
ciddiye alma!” diyerek onu uyarmışlardı. 

Acaba şimdi ne diyeceklerdi? İyi Haber Kulübü‟ne gitmesini 
yasaklarlar mıydı? Peki Kutsal Kitap‟la ilgili seminerler ne 
olacaktı? Hıristiyan arkadaşları ne olacaktı? Jale çok korkuyordu! 
 

Balonu çocukların 
yerine siz de iğneyle 
patlatabilirsiniz. 
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Çocuklarla tartışın. Onlardan yanıt almaya çalışın. 

1. Ebeveynleri için dua etmeli. 

2. Her şeyin Tanrı‟nın kontrolünde olduğunu ve O‟nun için hiçbir 
şeyin zor olmadığını unutmamalı. 

3. Ona konuşma cesareti vermesi için Tanrı‟ya güvenmeli. 

4. Yaşam biçimiyle Rab‟bi sevdiğini göstermeli. 
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Ders 4 
Musa Tanrı’ya karşı günah işler 
 

 

Öğretmenler için öneriler 

Bu dersin içeriğinde kurtulmuş çocuk için bir-
çok öğretiş bulunmaktadır. Ancak sevgi dolu 
Tanrımız bunu, kurtulmamış çocukları iman 
etmeleri gerektiği konusunda ikna etmek için de 
kullanabilir. Ancak programınızın başka bir 
yerinde, özel olarak onlar için öğretiş vermek 
iyi olacaktır. Açık müjde vurgusu olan 
şarkılardan yararlanabilirsiniz. 
 
Öğretmenler için ayet 

Çölde Sayım 20 
 
Temel gerçek 

Düşmana karşı uyanık olun 
 
Uygulama 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan Tanrı‟nın tüm çocuk-
larının düşmanıdır; saldırılarına karşı 
her an tetikte olmalısınız. 

 
Ezberlenecek ayet 

“...Sizde olan, dünyadakinden üstündür.” 1. 
Yuhanna 4:4b 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ve 4-5 
Veya 
 Şekiller: ML-2, ML-3, ML-4, ML-5, 

ML-6, ML-21, ML-28, ML-37, ML-38, 
ML-39, ML-40, ML-41, ML-42, ML-43 
ve ML-44 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dağ sahnesi, 
Buluşma Çadırı, bulut, kaya ve su 
şablonları. 

  
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Hiç daireler çizip başladığınız yere geri döndü-
ğünüz oldu mu? 
 

Olayların gelişimi 
1. Tanrı halkı kırk yıl önce bulundukları 

yere dönüyor. TG+ 

2. Halk su olmadığı için şikâyet ediyor.
 TG+ 

3. Musa dua ediyor, Tanrı ne yapacağını 
bildiriyor. 

4. Musa halkı bir araya topluyor, onları 
azarlıyor. TG+ 

5. Musa kayaya vuruyor, Tanrı‟ya karşı 
geliyor. TG+ 

6. Tanrı kayadan su fışkırtıyor TG+ 
 

Doruk noktası 
Tanrı, Musa ve Harun‟u cezalandırıyor 
 

Sonuç 
Her an uyanık olun! Sakın unutmayın, Kutsal 
Ruh aracılığıyla içinizde yaşayan Rab İsa 
Mesih, dünyadaki Şeytan‟dan daha güçlüdür! 
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Harita üzerinde, İsrailliler‟in 
40 yıl boyunca dolaştığı çölü 
ve Kenan ülkesini gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 4-1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 TG+ 

 
 
 
 

Ders 

Hiç dönüp dolaşıp başladığınız yere geri döndüğünüz oldu mu? 
Mesela babanızla ormanda yürüyüş yapmaya gittiğinizde yolunuzu 
kaybetmişsiniz. Siz, “Bence şu tarafa gitmeliyiz” dediniz, babanız 
da, “Hayır, doğru yoldayız” dedi. Ancak bir süre sonra kendinizi 
başladığınız yerde buldunuz! 
İsteğe bağlı arka zemin: Dağ sahnesi. İsrailliler’i (ML-2, ML-3 ve ML-38) ve 
koyunları (ML-39 ve ML-40) yerleştirin. 

Size, İsrailliler‟in kırk yıl boyunca çölde dolaştıktan sonra, Kenan 
ülkesi sınırındaki Kadeş‟e, yani kırk yıl önceki aynı yere geldik-
lerini söylesem ne düşünürsünüz? Yollarını kaybetmiş olmalılar! 
Daireler çizip başladıkları yere dönmüşlerdi! 

Aslında yollarını kaybetmemişlerdi. Çünkü Tanrı onlara yol göste-
riyordu. Nasıl mı? 
Çocuklar yanıtlasın. 

(Ateş sütunu ve bulut.) 

Tanrı neden onları çölde dolaştırıp duruyordu? Kırk yıl önce 
olanları hatırlıyor musunuz? İşte size bazı ipuçları. 
Bez panoya sözcük şeritlerini yerleştirin ve çocukları olanları kısaca anlat-
maya teşvik edin. 

 
 Kenan     10 
 12     Kalev 

 

 

    2          40 

 Yeşu      

      Casuslar 

 

İsrail halkı Kenanlılar‟dan korktu. Onların Tanrı‟ya güvenmesini 
istemeyen çok daha güçlü bir düşmanın –Şeytan‟ın– saldırısıyla 
karşı karşıya olduklarının farkında değillerdi. Keşke o düşmana kar-
şı uyanık olup, Rab‟bin aynen vaat ettiği gibi Kenanlılar karşısında 
zafer kazanmalarını sağlayacağına güvenselerdi. 

Tanrı onları cezalandırdı. Tanrı‟ya karşı gelip şikâyet edenlerin 
hepsi çölde öldü. Artık yetişkin olan yeni nesil İsrailliler, Kenan 
ülkesi sınırına geri döndü. Artık Rab‟be güvenmeyi ve düşmanları 
olan Şeytan‟a karşı uyanık olmayı öğrenmiş olmalıydılar. 

İmanlı çocuklar, günahlarınızdan arınıp, Rab İsa Mesih‟e Kurtarı-
cınız olarak iman ettiğinizde, Tanrı‟nın çocukları oldunuz; artık 
Şeytan‟a ait değilsiniz. Ancak dikkat edin! O hem Tanrı‟nın hem de 
sizin düşmanınızdır. O çok tehlikelidir ve Rab‟bi hoşnut etmenizi 
engellemek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kutsal Kitap‟a kulak verin.
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1. Petrus 5:8’i okuyun. 

“...Uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak biri-
ni arayarak dolaşıyor.” 
Kısa bir ara verin. Sözcük şeridini çıkarın. Harun’u (ML-21) ve Musa’yı (ML-
28) yerleştirin. 

“Keşke kardeşlerimiz Rab‟bin önünde öldüğünde biz de ölseydik! 
Rab‟bin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de, hayvanları-
mız da ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için 
Mısır‟dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm ne de nar var. Üs-
telik içecek su da yok!” 

Bu sözleri kim söyledi acaba? İsrail halkının söylediğine 
inanabiliyor musunuz? Anne babalarının başına gelenleri gördükten 
sonra, şikâyet etmekten korkmaları gerekirdi! Rab‟bin onlarla 
ilgileneceğine güvenmeyi öğrenmiş olmalıydılar. Çölde geçirdikleri 
kırk yıl boyunca hiç aç ve susuz kaldılar mı? Hayır. Onca yıl 
boyunca giysilerinin ve ayakkabılarının hiç eskimediğini biliyor 
muydunuz? Bütün bunlara rağmen, anne babaları gibi Tanrı‟ya 
güvenmeyerek, düşmanları olan Şeytan‟ın istediğini yapıyorlardı. 

Eğer Tanrı‟nın çocuklarından biriyseniz, İsrail halkının hatalarından 
ders alın. Kutsal Kitap‟taki diğer halklarla ilgili yazılanları oku-
dukça, onların hayatlarından ders alın. Pazar Okulu öğretmenleri ve 
diğer önderler gibi sizden daha büyük Hıristiyanların sözlerine 
kulak verin. Tanrı‟ya güvenmeyi ve düşmanınız Şeytan‟a karşı 
uyanık olmayı öğrenin. 

Geçmişte İsrailliler şikâyet ettiğinde Musa ne yapmıştı? 
Çocukları yanıtlamaya teşvik edin. 

(Dua etmişti.) 
Bütün şekilleri çıkarın. Musa’yı (ML-37), Harun’u (ML- 41) ve Buluşma 
Çadırı şablonunu yerleştirin. 

Durum şimdi de farklı değildi. Musa Buluşma Çadırı‟nın önünde 
Tanrı‟ya dua etti. Rab Musa‟ya şöyle dedi: “Sen ve ağabeyin 
Harun, topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için 
kayaya buyruk verin. Onlar da, hayvanları da içsin diye kayadan 
onlara su çıkaracaksınız.” 

Musa‟nın kayaya ne yapması gerekiyordu? 
Çocukların yanıtlamasına izin verin. 

(Kayaya buyruk vermesi gerekiyordu.) 

Musa ve Harun, Tanrı‟nın söylediği gibi tüm topluluğu kayanın 
önüne topladı. Musa çok öfkeliydi. 
Bütün şekilleri çıkarın. Kaya şablonunu, Musa’yı (ML-5), Harun’u (ML-42) 
ve İsrailliler’i (ML-38) ekleyin. 

Çocuklar, öfkeye dikkat edin. Öfkeli olduğumuzda, çoğu zaman 
savunma gücümüz düşer ve Şeytan günah işlememize neden olur. 

 
 
 
 

 
 
Çeşitlilik olması amacıyla, 
bir veya iki çocuğa şikâyet  
eden İsrailliler‟i canlandırmalarını 
söyleyebilirsiniz. Okumaları için 
Kutsal Yazı‟daki asıl sözleri 
kartlara basabilirsiniz. 

 
 

 
TG+ 

 

 

 

 

 
Kart 4-2 

 

 
 

 
 

Kart 4-3 
 

 
 

TG+  
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 TG+ 

 

 

Kutsal Kitap‟ta Tanrı‟nın çok öfkelendiğini okuduk. Ancak Tanrı 
günah işlemez. Ayrıca Rab İsa Mesih‟in de öfkelendiğini okuduk. O 
da günah işlemedi. Öfkeli misiniz? Ebeveynleriniz arkadaşlarınızla 
bir yere gitmenize veya bir şey yapmanıza izin vermiyor mu? İyi 
düşünün! Ebeveynlerinizin size olan sevgi ve endişelerinden dolayı 
yaptıkları için onlara öfkelenmekte haklı mısınız? Tanrı şöyle der: 
“Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin” (Efes-
liler 6:1). Dikkatli olun! Şeytan, anne babanıza kötü davranmanızı 
ve böylece Tanrı‟ya karşı gelmenizi ister. 

Ev ödevinizi tekrar yapmanızı istedi diye öğretmeninize kızdınız 
mı? İyi düşünün! Kızmakta haklı mısınız? O ödev için gereken ça-
bayı göstermiş miydiniz? Dikkatli olun! Şeytan‟a uyup öğretmeni-
nize karşı yanlış bir tavır sergilemeyin. 

Belki de güvendiğiniz biri sizi hayal kırıklığına uğrattığı için öfke-
lisiniz. Uyanık olun! Şeytan sizi o kişiyi incitmeniz için kandırabi-
lir. Tanrı ne diyor? 
Efesliler 4:32’yi okuyun. 

“Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih‟te 
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” 

Belki de “Onun yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım!” diye 
düşünüyorsunuz. Uyanık olun! Şeytan‟ın size günah işletmesine 
izin vermeyin. Tanrı der ki, “Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öf-
kenizin üzerine güneş batmasın. İblis‟e de fırsat vermeyin” (Efes-
liler 4:26-27). Bağışlamak ve unutmak için Tanrı‟dan güç isteyin. 

Belki de sizi öfkelendiren şey hakkında konuşmanın yararı olur. Eğer 
benimle konuşmak isterseniz, ders sona erdiğinde gelebilirsiniz. 
Sınıfın ön tarafında olacağım. 

Musa‟nın her an uyanık olması gerekiyordu. İsrailliler‟e sabır ve 
sadakatle yol göstermişti. Ancak Şeytan Tanrı‟nın çocuklarını asla 
rahat bırakmaz. Bir Hıristiyan olarak kaç yaşında olursanız olun, 
Şeytan sizi Rab‟be karşı günah işlemeye teşvik eder. Musa çok 
öfkeliydi; İsrail halkı öfkelenmesi için yeterince neden yaratmıştı. 
Ancak sözlerine kulak verin. 

“Ey siz, başkaldıranlar, beni dinleyin! Bu kayadan size su çıkaralım 
mı?” dedi, sonra değneğini kaldırıp kayaya iki kez vurdu! 

Musa Tanrı‟nın dediğini mi yaptı? Hayır. 

Musa‟nın yaklaşımı ve sözleri Tanrı‟yı yüceltiyor muydu? Hayır. 

Musa Şeytan‟a karşı uyanık olmamış, öfkesi yüzünden Rab‟be karşı 
günah işlemişti. 

Eğer bizler de öfkelendiğimiz zaman birine karşı kırıcı ve haksız 
davranırsak, Şeytan‟ın istediğini yerine getirmiş ve Tanrı‟yı hayal 
kırıklığına uğratmış oluruz. 
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O kişiden özür dileyebiliriz. Tanrı‟dan bizi bağışlamasını isteyebi-
liriz, ancak artık olan olmuştur. 
Su şablonunu ekleyin. 

Musa öfkesi yüzünden Tanrı‟ya karşı gelmişti, ancak Rab yine de 
lütfunu esirgemedi. Kayadan su fışkırttı. Fışkıran bol ve berrak su 
hem insanlara hem de hayvanlara yetecek kadardı. 

Belki de, Musa bile başaramadıysa, Şeytan karşısında sizin hiç 
şansınız olmadığını düşünüyorsunuz! Evet, düşmanımız çok güçlü. 
Hepimizden daha güçlü. Ancak bakın Tanrı ne diyor: 
1. Yuhanna 4:4b’yi okuyun. 

“...Sizde olan, dünyadakinden üstündür.” 
Şablonları, Musa’yı (ML-5) ve Harun’u (ML-42) çıkarın. 

İmanlı çocuklar, sizden daha güçlü bir düşmanınız var. Ancak bizim 
Tanrımız Gücü Her Şeye Yeten Tanrı‟dır. Hiç kimse Rab‟den daha 
güçlü ve yüce olamaz. Rab İsa Mesih çarmıhta öldüğünde, Şeytan‟ı 
yendi. O‟nun zaferinin kanıtı, dirilişidir. İsa yaşıyor! Şeytan yenildi, 
kaybeden taraf oldu. Eğer Hıristiyan‟sanız, kazanan taraftasınız 
demektir. Ancak uyanık olun. Şeytan savaşı kaybetti ama Rab İsa 
Mesih‟in ikinci gelişine kadar Tanrı‟nın çocuklarıyla savaşmaya 
devam edecek. 

Musa ve Harun‟a ne olacaktı? 
İsrailliler’i (ML-2, ML-3 ve ML-4), Musa’yı (ML-6), Harun’u (ML-43) ve 
Elazar’ı (ML-44) yerleştirin. 

Tanrı şöyle dedi: “Madem İsrailliler‟in gözü önünde benim kutsal-
lığımı sayarak bana güvenmediniz, bu topluluğu kendilerine verece-
ğim ülkeye götürmeyeceksiniz.” Tanrı topluluğa yeni bir önder ata-
yacaktı. Eminim Musa çok pişmandı. 

Ayrıca Tanrı, “Harun‟la oğlu Elazar‟ı Hor Dağı‟na çıkar. Harun‟un 
kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar‟a giydir. Harun 
orada ölüp atalarına kavuşacak” dedi. 
Musa’yı (ML-6), Harun’u (ML-43) ve Elazar’ı (ML-44) çıkarın. 

İmanlı çocuklar, uyanık olun. Yakup 4:7‟de şöyle der: “Bunun için 
Tanrı‟ya bağımlı olun. İblis‟e karşı direnin, sizden kaçacaktır.” 
Sakın unutmayın, Kutsal Ruh aracılığıyla içinizde yaşayan Rab İsa 
Mesih, dünyadaki Şeytan‟dan daha güçlüdür. 
 

Tekrar soruları 

1. İsrailliler kırk yıl boyunca çölde yaşadı. (Evet. Neden? Tanrı-
nın mucizelerine tanık olmalarına rağmen O‟na güvenmediler. 
Bütün yetişkinler çölde ölecek ve yeni nesil Kenan ülkesine 
gidecekti.) 

2. İsrail halkı, Kenan ülkesinde yaşayan halktan çok daha tehlike-
li bir düşmana karşı uyanık olmak zorundaydı. (Evet. Neden? 
Onların düşmanı Şeytan‟dı.) 

 
 
 

Kart 4-4 
 

 
 

 

 
TG+ 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 4-5 

 

 
 
Hor Dağı, Edom sınırı 
yakınındadır (Çölde 
Sayım 20:23). Ancak 
gerçek konumu  
belli değildir. 

 
TG+ 

 
 
 
Tekrar oyunu 

 
Evet/hayır oyunu 
 
Bir kâğıt torbanın üzerine 
değişik şekil ve renklerde 
„evet‟ ve „hayır‟ kelimelerini  
yazın. Çocuklar sorulan 
sorulara „evet‟ veya „hayır‟ 
şeklinde yanıt vermelidir.  
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Her doğru yanıt için puan 
verin. Doğru yanıt verilen 
her „neden‟ sorusu için artı 
puan verin. Her doğru yanıt 
için torbadan ödül verin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Yeni nesil İsrailliler Rab‟be güvenmeyi öğrendi. (Hayır. Ne-
den? Su bulamadıkları zaman aynen ebeveynleri gibi şikâyet 
ettiler.) 

4. Musa İsrailliler‟in sorunları karşısında her zaman doğru yanıtı 
biliyordu. (Hayır. Neden? Halk şikâyet ettiğinde Musa her 
zaman Tanrı ile konuşuyordu. Çünkü Tanrı‟nın onlara yardım 
edebileceğini biliyordu.) 

5. Hıristiyan‟sanız, Şeytan konusunda endişelenmenize gerek 
yoktur. (Hayır. Neden? Kutsal Kitap, 1. Petrus 5:8‟de bizi 
uyarır: “...Uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi 
yutacak birini arayarak dolaşıyor.”) 

6. Musa‟nın Şeytan‟a karşı uyanık olması gerekiyordu. (Evet. 
Neden? Şeytan, Tanrı‟nın çocuklarına asla rahat vermez. Kaç 
yaşında olduğunuzun hiç önemi yoktur.) 

7. Musa‟nın kayaya vurması gerekiyor muydu? (Hayır. Neden? 
Çünkü Tanrı ona tüm halkın gözü önünde kayaya buyruk 
vermesini söylemişti. Tanrı mucizevî biçimde kayadan su 
fışkırtacaktı.) 

8. Düşmanımızla savaşmamıza yardım etmesi için Rab İsa 
Mesih‟e güvenmeliyiz. (Evet. Neden? Kutsal Kitap şöyle der: 
“Sizde olan dünyadakinden üstündür.”) 

9. İsraillileri Kenan ülkesine Musa götürmeyecekti. (Evet. Ne-
den? Tanrı‟ya karşı geldiği için Tanrı onu bu şekilde yargıladı.) 
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Ders 5 
Tunç yılan 
 

 

Öğretmenler için öneriler 

Ezberlenecek ayetleri Kutsal Kitap dersi sona 
erdikten sonra öğretin ki, çocuklar ayetler hak-
kında yeterince önbilgi sahibi olsun ve çöldeki 
yılanla ilgili fazla açıklama yapmanız gerekme-
sin. Böylece Rab İsa Mesih‟e iman etmenin an-
lamını konuşmaya daha çok vakit ayırabilirsiniz. 
 

Ayet ezberleme zamanında, ilgilenen çocukların 
size danışabileceğini söyleyin. Şöyle diyebilirsi-
niz: “Belki Rab İsa Mesih‟e hiç iman etmediniz 
ve şimdi gerçekten etmek istiyorsunuz. Ancak 
ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu 
konuyu benimle konuşmak isterseniz, ders sona 
erdiğinde sınıfın önünde (veya belirlediğiniz 
başka bir yerde) olacağım. Gelip benimle 
konuşursanız size nasıl kurtulacağınızı Kutsal 
Kitap‟tan gösterebilirim.” 
 
Öğretmenler için ayetler 

Çölde Sayım 21:1-9 
Yuhanna 3:1-16 
 
Temel gerçek 

Rab İsa Mesih‟e iman ederseniz kurtulursunuz. 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Günaha arkanızı dönüp 
Rab İsa Mesih‟e gelmelisiniz –O‟na 
yönelin– O sizin tek umudunuzdur. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İn-
sanoğlu‟nun da öylece yukarı kaldırılması gere-
kir. Öyle ki, O‟na iman eden herkes sonsuz ya-
şama kavuşsun.” (Yuhanna 3:14-15) 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 ve 5-5 
Veya 
 Şekiller: ML-1, ML-2, ML-3, ML-4, 

ML-45, ML-46, ML-47, ML-48, ML-
49, ML-50, ML-51 ve ML-52 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dağ sahnesi. 

Dersin ana hatları 

Giriş 
“İmdat!”… “Hayır!”… “Yardım et!”… 
 

Olayların gelişimi 
1. İsrailliler‟in ordugâhındaki zehirli yılan-

lar 

2. Yılanları Tanrı göndermişti; neden? 

3. Tanrı‟nın İsrailliler‟e iyiliği  TG- 

4. Edom ülkesi çevresinde yolculuk 

5. İsrailliler‟in Tanrı‟ya başkaldırısı TG+- 

6. Tanrı İsrail‟i cezalandırır  TG- 

7. Halk Musa‟dan kendileri için dua etme-
sini ister  TG- 

8. Tanrı Musa‟ya tunç bir yılan yapmasını 
emreder  TG- 

 

Doruk noktası 

Tunç yılana bakanlar kurtulur  TG- 
 

Sonuç 
Bugün Tanrı‟nın yoluna gelecek misiniz? 

Gözlerinizi kaldırıp Rab İsa Mesih‟e bakın, O‟na 
bütün yüreğinizle iman edin.  TG- 
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Bu noktada Kart 5-3 kısaca 
gösterilebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 5-1 
 

 

 

 
 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

“İmdat!”… “Hayır!”… “Yardım et!”… “Lütfen bize yardım et!” 

İsrail ordugâhından korkunç çığlıklar ve haykırışlar yükseliyordu. 

“Bizi yılanlardan kurtar!” 

“Hayır! Beni ısırdılar! İmdat!” 

Neler oluyordu? 
İsteğe bağlı arka zemin: Dağlar. İsrailliler’i ve yılanları (ML-45, ML-46, ML-
47, ML-48, ML-49, ML-50 ve ML-51) yerleştirin. 

Ordugâhta zehirli ve öldürücü yılanlar vardı. Halkı ısırıp öldürüyor-
lardı. 

Bu yılanlar da nereden çıkmıştı? Neden aniden ordugâhı istila et-
mişlerdi? Bakın Kutsal Kitap ne diyor. 
Çölde Sayım 21:6’yı okuyun. 

“Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılan-
lar ısırınca İsrailliler‟den birçok kişi öldü.” 

Yılanları Rab göndermişti! Neden? 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tanrı gücünü ve sevgisini İsrailliler‟e defalarca göstermişti. Birkaç 
örnek verebilir misiniz? 
Çocuklardan yanıt alın. 

(Mısır‟dan kurtardı; Kızıl Deniz‟i açtı; yiyecek, giyecek ve su 
sağladı.) 

İsrailliler Rab‟bin onlar için bütün yaptıklarına nasıl karşılık verdi-
ler? İlk başta şükrettiler. Ancak bir sorun veya engelle karşılaştık-
larında sızlanmaya başlayıp Musa ve Harun‟a şikâyet ediyorlardı. 
Böyle yaparken, aslında Rab‟den şikâyet ediyorlardı. Günah işliyor-
lardı. 

Peki ya bizler? Rab‟bin bizim için yaptıklarını düşünün (giyecek, 
ev, aile, v.b.); bütün bunlar Tanrı‟nın armağanlarıdır. Bunlar için 
şükrediyor muyuz, yoksa bazen İsrailliler gibi mi davranıyoruz? 

Yemekte ne yapıyoruz? “Anne, yine mi aynı yemek! Çorba sevme-
diğimi biliyorsun! Bu akşam köfte ve patates kızartması isti-
yordum!” Tanıdık geldi mi? Anneniz emek verip sizin için besleyici 
yemekler hazırlarken, siz durmadan şikâyet ediyorsunuz. Bu dav-
ranış doğru mu, yanlış mı? Tabii ki yanlış. Günah. Bakın Tanrı Sö-
zü ne diyor. 
1. Selanikliler 5:18a’yı okuyun. 

“Her durumda şükredin...” 

Peki ya tatiller? Belki de anne ve babanız sizi deniz kıyısında bir 
kampa götürüyor. “Burası çok sıkıcı. Neden daha eğlenceli bir yere 
gitmiyoruz? Arkadaşlarım Kemer‟de havuzlu otellere gidiyor. Bu  
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haksızlık!” Böyle mi diyorsunuz? Anne ve babanıza böyle dav-
ranmanız Tanrı‟yı hoşnut eder mi? Hayır, bu yanlış ve günahtır. 

Belki de İsrailliler‟den farklı değiliz! Onlar da aynen bizler gibi 
Tanrı‟ya karşı günah işliyordu. 

İsrailliler’i (ML-2, ML-3 ve ML-4) yerleştirin. 

Çölde yolculuk kolay değildi. Edom ülkesinin çevresinden geçerken 
korkunç kum fırtınalarına yakalandılar, sıcakta susuzluktan kavrul-
dular. Şöyle düşünüyorlardı: “Neden bu yoldan gidiyoruz ki? Edom 
ülkesinden geçmek daha kestirme olurdu.” 

Kısa süre önce bazı düşmanlarını yendikleri için belki de Edom 
Kralı ve ordusunun ciddi bir tehlike oluşturmadığını düşünüyor-
lardı. 

Onları zafere ulaştıranın ve Edom ülkesinin içinden geçirmek ye-
rine çevresinden dolaştıranın Rab olduğunu unutmamaları gerekirdi. 

Daha sonra neler olduğunu biliyor musunuz? 

Musa’yı (ML-1) ekleyin. 

“Bizi neden Mısır‟dan çıkardın?” 

“Burada su yok.” 

“Bu iğrenç yiyeceklerden tiksiniyoruz.” 

Bunları nasıl söyleyebildiler? Tanrı onlara yiyecek ve su sağlamıştı. 
Yoksa ölürlerdi. Tanrı‟nın verdiği armağandan nasıl iğrenç diye söz 
ederlerdi? 

Tanrı‟nın bize verdiği daha da büyük bir armağan var. Ne olduğunu 
biliyor musunuz? 

Yuhanna 3:16a’yı okuyun. 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu‟nu 
verdi...” 

Tanrı Kurtarıcımız olarak bütün armağanların en değerlisi Oğlu‟nu 
verdi öyle ki, biz yaşayabilelim. Rab İsa Mesih olmasaydı, günah-
larımız yüzünden sonsuza dek Tanrı‟dan ayrı kalacağımız için hiç 
umudumuz olmazdı. 

Tanrı‟nın armağanı hakkında ne diyorsunuz? Umarım bazılarınız, 
Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak O‟na güvendiğinizden “Rab İsa 
Mesih için şükrediyorum” diyordur.  

Korkarım ki, aranızda İsrailliler gibi olanlar da var. Tanrı yolunda 
gitmek ve Rab İsa Mesih‟in Kurtarıcınız olmasını istemiyorsunuz. 

Tanrı‟nın size olan iyiliğini reddederseniz, aynen İsrail halkı gibi 
O‟na karşı günah işlemiş olursunuz. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kart 5-2 
 

 
 

 
 

TG+–  
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Kart 5-3 
 

 
 

 

 
 TG– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TG– 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 5-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biraz ara verin. Musa’yı (ML-1) ve İsrailliler’i (ML-2, ML-3 ve ML-4) 
çıkarın. İsrailliler’i ve yılanları (ML-45, ML-46, ML-47, ML-48, ML-49, ML-
50 ve ML-51) yerleştirin. 

İsrail ordugâhından yükselen sesler aniden değişti. Sızlanma ve 
şikâyetler yerini acı çığlıklara bıraktı. Her yer yılan doluydu. Bu, 
Tanrı‟nın günahlarına karşılık halkına verdiği cezaydı. Kutsal Kitap 
Tanrı‟nın sevecen, merhametli ve sabırlı olduğunu söyler. Kutsal 
Kitap ayrıca Tanrı‟nın kutsal ve adil olduğunu da belirtir. Tanrı 
günahı asla göz ardı etmez. 

Tanrı İsrail halkına çok sevecen ve sabırlı davrandı; buna rağmen, 
onlar Tanrı‟ya başkaldırdılar; Tanrı da onları cezalandırdı. 

Sakın unutmayın çocuklar. Tanrı‟ya karşı gelmeye devam ederse-
niz, siz de büyük tehlikeler içine düşersiniz. Tanrı, sevgisinden 
dolayı yaşayabilmeniz için bir yol gösterdi. Bu yol O‟nun Oğlu‟dur. 
Mutlak günahsız Rab İsa Mesih sizin günahlarınız için cezalandı-
rıldı. O‟na iman edenlerin yaşaması için öldü. O sizin tek umudu-
nuzdur. Tanrı‟nın günahlarınızı göz ardı edeceğini, istediğiniz gibi 
yaşamaya devam edebileceğinizi sanmayın. Çölde halkını cezalan-
dıran Tanrı, O‟nun kurtuluş yolunu seçmeyerek günah işlemeye de-
vam eden herkesi cezalandıracaktır. 

İsrailliler başlarına gelenin Rab‟be başkaldırmanın sonucu olduğu-
nu anladılar ve Musa‟ya yalvardılar. 
Musa’yı (ML-1) ekleyin. 

“Günah işledik!” 

“Yalvar da, Rab aramızdan yılanları kaldırsın!” 

Hiç Tanrı‟ya, “Günah işledim, lütfen beni bağışla” dediniz mi? 

Yaptığınız, söylediğiniz hatta düşündüğünüz şeylerle Tanrı‟ya ve 
O‟nun yasalarına karşı geldiğinizi biliyorsanız, o zaman O‟nun 
tarafından bağışlanmaya ihtiyacınız var demektir. 

Tanrı Musa‟nın İsrail halkı adına yalvarmasına kulak verdi mi? 
Evet, Tanrı dinledi ve Musa‟ya yılanlar tarafından ısırılanların 
kurtulmak için ne yapması gerektiğini söyledi. Bu çok ilginçti! 

Rab şöyle dedi: “Tunç bir yılan yap ve bir direğin üzerine koy. 
Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır.” 

Çok uzun yıllar sonra, Nikodim adında bir adam Rab İsa Mesih‟e 
gelir ve nasıl kurtulabileceğini öğrenmek ister. Yılan tarafından 
ısırılmamış, hepimiz gibi Tanrı‟ya karşı gelmiştir. Günah 
işlediğinden, bunun bedeli olan cezadan kurtulmak ister. 

Bakın Rab İsa Mesih ne der: 
Yuhanna 3:14-15’i okuyun. 

“Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu‟nun da 
öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O‟na iman eden herkes 
sonsuz yaşama kavuşsun.” 
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Rab çölde Musa‟ya, bakanların ölümden kurtulması için tunç yılanı 
yukarı kaldırmasını bildirdiğinde, kadın erkek, çoluk çocuk herkesi 
günahtan kurtarma planının mükemmel bir tablosunu çiziyordu. 
Biricik Oğlu Rab İsa Mesih, çarmıhta yukarı kaldırılacaktı. Hiçbir 
günahı olmayan İsa, çarmıhta ıstırap içinde bizim yerimize acı 
çekecekti. İsa‟nın ölümüyle bütün günahlarımızın bedelini ödemesi 
ve üçüncü gün dirilip mezardan çıkması en güzel müjdedir. İsa hâlâ 
yaşıyor. Peki, Nikodim‟e ne dedi? 

“Öyle ki, O‟na iman eden herkes (yani siz) sonsuz yaşama 
kavuşsun.” 

Musa Rab‟be itaat etti. Tunç bir yılan yaptı ve çölde bir direğin 
üzerine yerleştirdi. Peki, İsrail halkı ne yaptı? 
Üzerinde yılan olan direği (ML-52) yerleştirin. 

Bazıları, “Bugün olmaz. Yılana belki başka bir gün bakarım” mı 
dedi? 

Başkaları, “Direkteki bir yılana bakmak mı? Asla! Zaten ne fark 
eder ki” mi dedi? 

Böyle diyen insanlar olup olmadığını bilmiyorum. Ancak hiçbiri o 
kadar akılsız olamazdı! 

Yılanlar tarafından ısırılanların, Tanrı‟nın onlara kurtulmaları için 
bir yol sunduğunun ve bunun tek umutları olduğunun bilincinde 
olduklarını sanıyorum. 

Belki de arkadaşları veya aileleri yardımcı oldu. Ancak direğin 
üzerindeki yılanı görebilecekleri bir yere gidip kurtulmaları 
gerektiğini biliyorlardı.  

Çocuklar, Tanrı‟ya karşı günah işlediğinizi biliyor ve kurtulmak 
istiyorsanız sakın gecikmeyin. Hemen şimdi Tanrı yolunu seçin. 
Rab İsa Mesih‟e gelin, bütün yüreğinizle O‟na iman edin. Çünkü 
sizi sadece O kurtarabilir. Rab İsa Mesih‟in sözlerini unutmayın: 

“Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu‟nun da 
öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O‟na iman eden herkes 
sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:14-15) 

 

Tekrar soruları 

1. İsrail halkının Tanrı‟ya şükredebileceği şeylerden bazıları 
nelerdi? (Tanrı‟nın onlar için kayadan su fışkırtması, Tanrı‟nın 
bulut içinde gelmesi, iki taş levhadaki buyrukları, onları 
düşmanlarından koruması, yeni bir ülke vaat etmesi.) 

2. Siz Tanrı‟ya neler için şükretmelisiniz? (Giysiler, ev, aile, 
Kutsal Kitap, Tanrı‟nın Oğlu.) 

3. İsrailliler Tanrı‟ya karşı nasıl günah işledi? (Şikâyet ettiler.) 

4. Tanrı‟nın onlara sağladığı ekmek için ne dediler? („Bu iğrenç 
yiyecekten tiksiniyoruz.‟) 

 

Kart 5-5 
TG– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar oyunu 

 
Zonk 
 
On altı karta çeşitli puanlar 
yazın, dört karta da yılan 
resmi yapın. Bütün kartları 
bir torbaya koyun. Sınıfı iki 
takıma ayırın. Doğru yanıt 
veren takım bir kart çeksin. 
Yılan çekerlerse „zonk‟ olup 
daha önce aldıkları tüm 
puanları kaybederler. 

 
 



 Musa, Yasa Koyucu 

 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Şikâyet ederseniz ne yapmış olursunuz? (Günah işlemiş olursu-
nuz.) 

6. Tanrı İsrailliler‟i nasıl cezalandırdı? (Ordugâh zehirli yılanların 
istilasına uğradı, halkın çoğunu ısırdı.) 

7. İsrailliler Musa‟ya ne için yalvardı? („Günah işledik! Yalvar 
da, Rab aramızdan yılanları kaldırsın.‟) 

8. Rab Musa‟ya ne gibi buyruklar verdi? (Tunç bir yılan yap. Çöl-
de bir direğin üzerine yerleştir. Yılanlar tarafından ısırılan her-
kes ona bakınca yaşayacaktır.) 

9. Yılan, Rab İsa Mesih‟e olacaklarla ilgili neyi simgeliyordu? 
(Bizim kurtulmamız için, O çarmıh üzerinde yukarı kaldırıla-
caktı.) 

10. Kurtulmak için siz ne yapmalısınız? (Rab İsa Mesih‟e gelmeli, 
O‟na bütün kalbinizle iman etmelisiniz.) 
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Ders 6 
Musa ve görünümün değişmesi 
 

 

Öğretmenler için öneriler 

Altıncı dersi programın başına doğru işleyin. 
Ardından Tanrı‟nın iyiliğine odaklanıp O‟nu 
övmeye vakit ayırın.  
 

Tanrı‟nın iyiliğinden söz eden şarkılar seçin 
 

Tanrı‟nın iyiliğine örnek teşkil eden posterler 
veya fotoğraflardan yararlanın; yaratılışın 
güzelliğini gösteren bir resim, aile bireylerinin 
fotoğrafları gibi. Çocuklara, Tanrı‟nın iyiliğinin 
en büyük kanıtının, Rab İsa Mesih aracılığıyla 
gelen kurtuluş armağanı olduğunu hatırlatın. 
 

Bir dua zamanı ayırın. Çocukları Tanrı‟nın 
onlara olan iyiliği için şükretmeye ve O‟na övgü 
içeren bir cümlelik dualar etmeye yüreklendirin. 
 

Çocuklara derste işlenen ve Tanrı‟nın iyiliğini 
gösteren vaatler içeren küçük not defterleri 
dağıtın. Çocukları sessiz zamanlarında 
keşfettikleri başka vaatleri de listeye eklemeleri 
için yüreklendirin. 
 
Öğretmenler için ayetler 

Çölde Sayım 27:12-23 
Yasa‟nın Tekrarı 31:1-8, 11-12 
Yasa‟nın Tekrarı 34 
Luka 9:28-36 
 
Temel gerçek 

Tanrı iyidir 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı iyi olduğu için size 
Oğlu‟nu verdi; O‟na iman etmelisiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın size olan iyiliğinin 
değerini bilin. O size Hıristiyan önder-
ler, vaatler, cennet vb. verdi. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur.” Mez-
murlar 100:5a 
Görsel gereçler 

 Kartlar 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ve 6-6 
Veya  
 Şekiller: ML-1, ML-2, ML-6, ML-26, ML-

37, ML-38, ML-53, ML-54, ML-55, ML-
55a, ML-56, ML-57, ML-58, ML-59, ML-
60 ve ML-61 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Buluşma Çadırı 
ve bulut şablonu, dağ sahnesi. 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
İsrail halkı Mısır‟dan çıkalı kırk yıl olmuştu. 
 

Olayların gelişimi 
1. Tanrı‟nın çöldeki kırk yıl boyunca İsrail 

halkına olan iyiliği. 
2. Musa halka bir önder ataması için Rab-

be dua eder. 
3. Tanrı Musa‟ya Yeşu‟yu atamasını söy-

ler.  TG+ 
4. Tanrı‟nın İsrail halkı ve Yeşu‟ya vaat-

leri.  TG+ 
5. Musa Nevo Dağı‟na çıkar ve vaat edilen 

ülkeyi görür.  TG+ 

6. Musa ölür.  TG+- 
7. Rab İsa Mesih, Petrus, Yakup ve Yu-

hanna‟yı alarak dua etmek üzere dağa 
çıkar. 

 

Doruk noktası 
Rab İsa Mesih‟in görünümü değişir; Musa ve 
İlyas gelip O‟nunla konuşur 
Elçiler uyanır; Petrus üç çardak kurmak ister 
 

Sonuç 
Bir bulut onları sarar; Tanrı konuşur 
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Kart 6-1 
 

 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

İsrail halkı Mısır‟dan çıkalı kırk yıl olmuştu. Bu çok uzun bir sü-
reçtir. Sizin yaşınızdan çok daha uzun! Çoğunuzun anne ve babası-
nın yaşından bile uzun! Tanrı onca yıl boyunca halkını asla hayal 
kırıklığına uğratmadı. İsrailliler defalarca Tanrıları‟nın iyiliğine ta-
nık oldular. 
Çocuklardan örnek vermelerini isteyin. 

Musa kırk yıldan çok daha uzun yaşadı. Yaşını hesaplayabilir misi-
niz? Mısır‟da kırk yıl, Midyan‟da kırk yıl ve çölde kırk yıl geçirdi. 
Musa’yı (ML-1) yerleştirin  

Musa, Tanrı‟nın İsrail halkına vaat ettiği ülkeye asla gidemeyece-
ğini biliyordu. Neden? 
Çocukları yanıtlamaya yüreklendirin. 

Çok yakında öleceğini biliyor ve İsrail halkı için endişeleniyordu. 
Bir önderleri olmazsa başlarına neler gelirdi? Musa dua etti: 
Musa’nın (ML-1) yerine, Buluşma Çadırı ve bulut şablonunun önüne Şekil 
ML-37’yi koyun. 

“Halkına bir önder ata. Nasıl çoban koyunlarını güdüyorsa, toplulu-
ğunun da bir öndere ihtiyacı var.” 
Musa’nın (ML-37) yerine şekil ML-1’i koyun. İsrailliler’i (ML-2 ve ML-38) 
ekleyin. 

Tanrı Musa‟ya cevap verdi: “Yeşu‟yu yanına al, Kâhin Elazar‟la 
bütün topluluğun önüne çıkar ve hepsinin önünde görevlendir. 
Bütün İsrail topluluğu sözünü dinlesin diye ona yetkinden ver.” 

Tanrı ne kadar iyi değil mi? İsrail halkı O‟na defalarca başkaldırıp 
karşı gelmesine rağmen Tanrı onları seviyordu ve onlara yeni bir 
önder verdi. 
Yeşu’yu (ML-26) ve Elazar’ı (ML-53) ekleyin. 

Günümüz Hıristiyan çocukların da aynen İsrail halkı gibi onlara 
Tanrı yolunda önderlik edecek birine ihtiyaçları vardır. Yaşamınız 
için Tanrı‟nın seçtiği yolları bilmenize yardımcı olacak kişilere 
ihtiyacınız vardır. 

Unutmayın ki, yanlış yola sapmanızı isteyen bir düşmanınız var.  
Tanrı‟nın yaşamınız için tasarladıklarından uzaklaşmanızı sağlamak 
için Şeytan birçok yola başvurabilir. Tanrı‟yı hoşnut etmeyecek 
şeyler düşünmenizi ve yapmanızı sağlamak için televizyon prog-
ramları, dergiler hatta arkadaşlarınızdan yararlanabilir.  

Böylesine iyi olan Tanrı size önderler verdi. Hıristiyan öğretmenler, 
Pazar Okulu öğretmenleri ve kilise çobanları Hıristiyan 
yaşamınızda size yardımcı olabilirler. Onların dedik-lerini dinleyin, 
önerilerine kulak verin ve onları örnek alın. 

Yeşu hakkında ne biliyorsunuz? 
Çocuklar yanıtlamasına izin verin. 
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Yeşu iyi bir önder olacaktı. Tanrı‟nın Musa‟ya halkla ilgili söyle-
diklerine kulak verin. 
Yasa’nın Tekrarı 31:6’yı okuyun. 

“Güçlü ve yürekli olun! Onlardan (Kenanlılar‟dan) korkmayın, yıl-
mayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab‟dir. O sizi terk 
etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.” 
Sonra Musa, Tanrı Sözü‟nü Yeşu‟ya bildirdi. 
Yasa’nın Tekrarı 31:7-8’i okuyun. 

“Güçlü ve yürekli ol! Çünkü Rab‟bin, atalarına ant içerek söz ver-
diği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak 
onlara sen vereceksin. Rab‟bin kendisi sana öncülük edecek, seninle 
birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. 
Korkma, yılma.” 
Yeşu‟ya ve halka bu vaat ve teşvik sözlerini veren Tanrı ne kadar 
iyi bir Tanrı‟dır. 
Tanrı çocuklarına karşı bugün de çok iyidir. O‟nun Sözü olan 
Kutsal Kitap‟ı okudukça birçok vaat bulunduğunu görüyoruz. Hadi 
bunların bazılarına bakalım. 
Aşağıdaki ayetleri bulmak için daha büyük çocuklara ayet bulma oyununu 
kullanın. Grubunuz daha küçük çocuklardan oluşuyorsa, bazı ayetleri uygun 
biçimde görselleştirin. 

Yuhanna 3:36a “Oğul‟a iman edenin sonsuz yaşamı vardır...” 
Yuhanna 10:27-28 “Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, 

onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam 
veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç 
kimse elimden kapamaz.” 

Mezmurlar 32:8 “Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 
öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir.” 

İbraniler 13:5b “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü 
bırakmayacağım.” 

Grubunuzdaki imanlı çocukları düşünün. Hangi konularda yüreklendirilmeye 
ihtiyaçları var? İhtiyaçlarına daha uygun başka ayetlerden de yararlanmak 
isteyebilirsiniz. 

Tanrı bize karşı ne kadar iyi değil mi? Tanrı İsrail halkına karşı da 
çok iyiydi! Tanrı Musa‟ya karşı da çok iyiydi! 
Musa halka Tanrı‟ya tapınıp O‟na itaat etmelerini hatırlatır, sonra 
da onlardan ayrılıp tek başına Nevo Dağı‟na çıkar. 
Musa’nın (ML-1) yerine şekil ML-6’yı koyun. 

Tanrı harika Kenan ülkesini dağda Musa‟ya kuzeyden güneye, 
doğudan batıya kadar gösterdi. Tanrı‟nın o gün Musa‟nın ülkeyi 
görmesine izin vermesi O‟nun iyiliğini gösteriyor! 
Musa’yı (ML-6) çıkarın. 

Musa dağdan geri dönmedi. Nevo Dağı‟nda öldü. Musa‟yı kim 
gömdü? Kutsal Kitap Musa‟nın yalnız olduğunu ve bizzat Tanrı 
tarafından gömüldüğünü söyler! (Yasa‟nın Tekrarı 34:6). 
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Kart 6-4 
 

 
Kart 6-5 
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Musa Kenan ülkesine asla gidemedi. Ancak o, bu dünyadaki bütün 
ülkelerden çok daha güzel olan bir yerde, cennettedir. 

Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Tanrı‟nın sizin 
için de orada bir yer hazırladığını bilmek sizi heyecanlandırıyor 
mu? Bakın Rab İsa Mesih ne diyor. 

Yuhanna 14:2’yi okuyun. 

“Babam‟ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. 
Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.” 

Belki de heyecanlanmadınız. Belki de Rab İsa Mesih‟i Kurtarıcınız 
olarak tanımadığınız için korkuyorsunuz. Daha önce konuştuğumuz 
vaatleri anımsayın. Yuhanna 3:36a‟da ne dendiğini hatırlıyor musu-
nuz? 

“Oğul‟a iman edenin sonsuz yaşamı vardır...” 

Aslında günahlarımız yüzünden Tanrı tarafından cezalandırılmayı 
hak ediyoruz. Tanrı iyiliğinden dolayı bağışlanmamız için bir yol 
gösterir. Tanrı‟nın günahsız Oğlu Rab İsa Mesih günahlarımızın 
bedelini yaşamıyla ödedi. Eğer şu anda O‟na tüm yüreğinizle iman 
ederseniz, Tanrı size sonsuz yaşam vaat ediyor. 

Musa‟nın ölümünden yüzlerce yıl sonra, Rab İsa Mesih üç öğrencisi 
Petrus, Yakup ve Yuhanna‟yı dua etmek üzere dağa çıkardı. Ancak 
öğrenciler kısa süre sonra uyuya kaldılar.  
Bütün şekilleri çıkarın. İsa’yı (ML-54), uyuyan elçileri (ML-55) ve arka zemin 
şekillerini (ML-55a, ML-56 ve ML-57) yerleştirin. 

İsa dua ederken yüzü güneş gibi parlıyordu! Giysileri şimşek gibi 
ışıldıyordu! Sanki göklerdeki görkemi dünyaya inmiş gibiydi. 
İsa’yı (ML-54) çıkarın. İsa’yı (ML-58), Musa’yı (ML-59) ve İlyas’ı (ML-60) 
ekleyin. 

Aniden Musa ve göklerde Tanrı ile birlikte olan başka bir adam 
İlyas dağda İsa‟nın yanında belirdi. Nerede miydiler? Kenan 
ülkesinde! Vaat edilen ülkede, Tanrı‟nın Oğlu İsa ile birlikte olmak 
eminim Musa için büyük bir onurdu. Tanrı ne kadar iyi değil mi? 

Musa ve İlyas dağda Rab İsa Mesih‟le tüm zamanların en önemli 
olayını konuşma ayrıcalığına erişti. Bu olay neydi? Rab İsa 
Mesih‟in çarmıhtaki ölümünü konuştular. 

İnanılmaz değil mi? Oğul Tanrı cennetten ayrıldı ve bir suçlu gibi 
Romalılar‟ın zalim çarmıhında İsrailliler ve bizim gibi günahkâr-
ların yerine çile çekip ölmek için dünyaya geldi! O‟nun ölümü ve 
dirilişi sayesinde günah, Şeytan ve ölüm yenildi. O‟nun ölümü sa-
yesinde bizler kurtulabiliriz. O ölmeseydi hiç umudumuz kalmazdı, 
sadece günahlarımızın karşılığı olan cezayı çekeceğimizden emin 
olurduk. 

Belki Rab İsa Mesih‟ten sizi kurtarmasını istiyor, ama bazı şeyler-
den emin olamıyorsunuz. Size Kutsal Kitap‟tan yardım etmekten   
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mutlu olurum. Program sona erdiğinde, gelip benimle konuşabilir-
siniz. Masanın (veya uygun başka bir yer belirleyin) yanında olaca-
ğım. 

Musa‟nın dağda, Rab İsa Mesih‟in yanında olması Tanrı‟nın 
lütfuydu. Tanrı‟nın size karşı ne kadar iyi olduğunun farkında 
mısınız? Kutsal Kitap‟tan bütün bu harika gerçekleri öğrenme 
ayrıcalığına eriştiniz. Dünyada İsa‟yı hiç tanımayan milyonlarca 
insan var! 

Musa ve İlyas tam ayrılmak üzereyken, üç öğrenci uyandı. 
Uyuyan öğrencilerin (ML-55) yerine uyanmış olan öğrencileri ML-61 koyun. 

Ne kadar korkup şaşırdıklarını düşünebiliyor musunuz? Ne 
diyeceğini bilemeyen Petrus, dağa üç çardak kurmayı teklif etti. Biri 
İsa, biri Musa, biri de İlyas için olacaktı. Ancak aniden bir bulut 
gelip onları sardı ve Tanrı bulutun içinden konuştu, “Sevgili Oğlum 
budur, O'ndan hoşnudum. O'nu dinleyin!” 
Musa’yı (ML-59) ve İlyas’ı (ML-60) çıkarın. 

Bulut kaybolunca öğrenciler sadece Rab İsa Mesih‟i gördü. Tanrı 
lütfuyla onlara harika şeyler göstermiş ve duyurmuştu! Tanrımız 
iyidir! 

“Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur.” Mezmurlar 100:5a 
 

Tekrar soruları 

1. İsrail halkı çölde ne kadar kaldı? (Kırk yıl.) 

2. Vaat edilen ülkenin sınırına vardıklarında Musa kaç yaşınday-
dı? (120 yaşındaydı.) 

3. Tanrı neden Musa‟ya Kenan ülkesine gidemeyeceğini söyledi? 
(Musa kayaya vurarak Tanrı‟ya karşı gelmişti.) 

4. Musa Rab‟den İsrail halkına ne vermesini istedi? (Yeni bir ön-
der.) 

5. Tanrı bu görev için kimi seçti? (Yeşu‟yu.) 

6. İmanlı çocukların neden önderlere ihtiyacı vardır? (Onlara 
Tanrı buyruğu doğrultusunda nasıl yaşayacaklarını gösterip 
öğretmek için.) 

7. Bu cümleyi tamamlayın: “________ ve yürekli ol! ________ 
yılma.” (Yasa‟nın Tekrarı 31:7-8‟den.) (Güçlü… Korkma.) 

8. Bu cümleyi tamamlayın: “Rab‟bin kendisi sana öncülük 
edecek. Seni asla __________, seni __________.” (Yasa‟nın 
Tekrarı 31:8‟den) (terk etmeyecek… yüzüstü bırakmayacak.) 

9. Musa Nevo Dağı‟ndan ne gördü? (Vaat edilmiş ülkeyi.) 

10. Musa‟nın ölümünü özel yapan neydi? (Onu Tanrı gömdü.) 

11. Rab İsa Mesih‟in dağda görünümü değiştiğinde yanına kimler 
geldi? (Musa ve İlyas.) 

 
 
 
 

 
 

Kart 6-6 
 
 
Luka 9:35 
 

 
 
Tekrar oyunu 

 
Eve dönüş 
 
Renkli bir panoya altı 
bloktan oluşan iki dikey 
kolon yapın. Her kolonun 
altına „Mısır‟ yazın. Her 
kolonun üstüne „Ev‟ yazın. 
Sınıfı iki takıma ayırın. Her 
iki takımdan öğrenciler 
verdikleri her doğru 
cevaba karşılık blokları 
üst üste koyarak „Mısır‟dan 
„Ev‟e gitsinler. İşaret olarak 
iğneyle tutturulmuş bayraklar 
kullanın. „Ev‟e ilk ulaşan 
takım oyunu kazanır.  
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12. Musa ve İlyas Rab İsa Mesih‟le O‟nun ölümü hakkında ko-
nuştu. O‟nun ölümü neden bu kadar önemliydi? (Sadece O‟nun 
ölümü sayesinde kurtulabilirdik.) 
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Şablonlar 
 
Kendi bez pano boyutlarınıza uygun ölçekte fotokopi çektirin, sonra kumaşa kopyalayın. 
 
 
Kaya şablonu – Ders 1 ve 4 

 

 

 
 

Su şablonu – Ders 1 ve 4 
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Şablonlar 
 

 

 

 

 

Ateş bulutu şablonu – Ders 1 

Fırtına bulutu şablonu – Ders 1 ve 2 

Bu kalıp ders 1 ve 2 için fırtına bulutu olarak, ders 1 için ateş bulutu olarak kullanılabilir. Her birini 
buna göre renklendirin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buluşma Çadırı ve bulut şablonu – Ders 3, 4 ve 6 
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Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 

 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi seviyor. 
 

Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı‟nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı‟ya karşıdır. 

 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 

 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 

 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab‟dir. 

 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab‟bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O‟nun ne yapacağını açıklayın. 

      Kutsal Kitap‟tan bir ayet kullanınız. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 

    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa‟ya güvenmeyi 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 neler bilebileceğini anlatın. 

 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında biraz tavsiyede bulunun. 
 Kutsal Kitabın‟ı 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: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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