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TEMEL ÖĞRETİLERİMİZ - KUTSAL KİTAP

SORUYORUM

KUTSAL KİTAP VE ARKEOLOJİ

KUTSAL ÖYKÜLER

ÖYKÜ - armağan ve onu
kİmİn verdiğİ

ELİŞİ

Galaksİ ne Kadar büyük?

BEN KİMİM?

İÇİNDEKİLER

   Merhaba değerli çocuklar,
   Her şeyden önce hepinize kocaman bir AFERİN 
demek istiyorum. Çünkü bir eğitim öğretim yılını da-
ha geride bıraktınız. Yoğun şekilde ders çalıştınız ve sı-
navlara girdiniz. Bu yüzden bazen az uyudunuz, kimi 
zaman da yeteri kadar oyun oynayamadınız… Ama 
şimdi yaz tatili içindesiniz! Bol bol dinlenin, uyuyun 
ve oynayın. Ama sadece telefon oyunları değil, arka-
daşlarınızla da sokakta, parkta oynayın. Hareket edin, 
koşun, terleyin ve kaslarınızı güçlendirin…
   Çocuklar bu dergimizin konusu “Tanrı”dır. Elbette 
Tanrı’yı kavramak kolay değildir. Çünkü O’nu kimse 
görmemiştir ve kimse tam olarak O’nu açıklayacak bil-
gi ve bilgeliğe sahip değildir. Ancak Tanrı kendisini bir-
çok şekilde insanlara tanıtmaya can atar. Çünkü Tanrı’-
mız  insanlarla ilişki kurmayı, iletişimde olmayı çok 
sever. 
   Bu dergide Tanrı’nın kim olduğunu ve O’nu nasıl 
daha iyi tanıyabileceğinizi öğreneceksiniz. Tanrı’yı ta-
nımanın bir yolu da O’nun yarattıklarına bakmakla 
mümkündür. Bu yaz tatilinde gittiğiniz her yerde, do-
ğaya, gökyüzüne farklı bir şekilde bakmaya çalışın. 
Tanrı’nın yarattığı en büyük ve de en küçücük şeyle-
ri görmeye çalışın, eminim ki şok olacaksınız. Müm-
künse doğa hakkında çekilmiş birkaç tane de belge-
sel izleyin. Mesela size linkini verdiğim filmde kele-
beklerle ilgili harika bir belgesel izleyebilirsiniz: 
https://www.dailymotion.com/video/x411j65      

  Unutmadan Tanrı ile iletişim kurmanın en iyi yolu 
O’nun sözü olan Kutsal Kitap’ı okumaktır. Bu yaz ka-
rarlı ve düzenli bir şekilde Kutsal Kitap okumaya gay-
ret edin. Bakalım 3 ay boyunca hanginiz daha çok say-
fa okuyacaksınız. Kaç sayfa okuduğunuzu bize de bil-
dirirseniz çok sevinir belki de size minik bir sürpriz 
yaparız. 
   Çocuklar hepinize iyi Tatiller.

   İbrahim Abi /  ibrahimabiye@gmail.com 

1



TEMEL ÖĞRETİLERİMİZTEMEL ÖĞRETİLERİMİZ
DOKTRİNLERİMİZDOKTRİNLERİMİZKUTSAL KİTAP

    Sevgili Çocuklar,    Sevgili Çocuklar,
    Baba’dan ve Rab İsa Mesih’ten size    Baba’dan ve Rab İsa Mesih’ten size
esenlik ve lütuf olsun!  Hatırlayacağınız esenlik ve lütuf olsun!  Hatırlayacağınız 
gibi, dergimizin geçen sayısında yeni birgibi, dergimizin geçen sayısında yeni bir
konu serisine başlamış; temel öğretileri-konu serisine başlamış; temel öğretileri-
miz yani doktrin konusunda Kutsal Ki-miz yani doktrin konusunda Kutsal Ki-
tap’ı işledik. Kutsal Kitap’tan sonra siz-tap’ı işledik. Kutsal Kitap’tan sonra siz-
ce bu sayının konusu ne olmalıydı? Evet ce bu sayının konusu ne olmalıydı? Evet 
haklısınız, tabii ki TANRI olmalı. haklısınız, tabii ki TANRI olmalı. 
    Bir Hıristiyan olarak biz Tanrı ile ilgi-    Bir Hıristiyan olarak biz Tanrı ile ilgi-
li nelere inanıyoruz, O’nun hakkında ne li nelere inanıyoruz, O’nun hakkında ne 
biliyoruz, hiç bu konular hakkında düşü-biliyoruz, hiç bu konular hakkında düşü-
nüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız nüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız 
bu soruların yanıtını bulabileceğimiz en bu soruların yanıtını bulabileceğimiz en 
güvenilir kaynağa yani Kutsal Kitabımız’a güvenilir kaynağa yani Kutsal Kitabımız’a 
bakmamız gerekir. bakmamız gerekir. 

        

Kutsal Kitap’ın ilk kitabı Yaratılış “Baş-Kutsal Kitap’ın ilk kitabı Yaratılış “Baş-
langıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı” diye langıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı” diye 
başlar. Tanrı seni, beni, doğayı, hayvanla-başlar. Tanrı seni, beni, doğayı, hayvanla-
rı yani tüm evreni yaratmıştır. Yaratıcı- rı yani tüm evreni yaratmıştır. Yaratıcı- 
mız olarak Tanrı’yı tanımak, O’nunla de-mız olarak Tanrı’yı tanımak, O’nunla de-
rin bir ilişki içinde olmak bizim en derin rin bir ilişki içinde olmak bizim en derin 
arzumuz olmalıdır. Tapınmak bu ilişkininarzumuz olmalıdır. Tapınmak bu ilişkinin
harika bir başlangıç noktasıdır. Tanrı’yı harika bir başlangıç noktasıdır. Tanrı’yı 
tanımak istiyorsak önce O’nun karakte-tanımak istiyorsak önce O’nun karakte-
rini ve sıfatlarını yani özelliklerini bilme-rini ve sıfatlarını yani özelliklerini bilme-
miz gerekir. O zaman Tanrı’yı, işlerini ve miz gerekir. O zaman Tanrı’yı, işlerini ve 
planlarını derinden anlar, O’nunla derin planlarını derinden anlar, O’nunla derin 
bir ilişki içinde olabiliriz. bir ilişki içinde olabiliriz. 
   Çocuklar Tanrı ve sıfatları (özellikleri)    Çocuklar Tanrı ve sıfatları (özellikleri) 
birdir ve bir sıfatı diğerinden üstün ve birdir ve bir sıfatı diğerinden üstün ve 
önemli değildir. Ayrıca bütün sıfatları önemli değildir. Ayrıca bütün sıfatları 
birbirine bağlıdır.  Şimdi Tanrı’nın sıfatla-birbirine bağlıdır.  Şimdi Tanrı’nın sıfatla-
rını hep birlikte öğrenmeye başlayalım. rını hep birlikte öğrenmeye başlayalım. 

* TANRI YARATILMAMIŞTIR, KEN-* TANRI YARATILMAMIŞTIR, KEN-
DİLİĞİNDEN VAROLMUŞTURDİLİĞİNDEN VAROLMUŞTUR
Çocuklar sizce Tanrı nereden geldi? BuÇocuklar sizce Tanrı nereden geldi? Bu
sorunun yanıtı “HİÇ BİR YERDEN” ol-sorunun yanıtı “HİÇ BİR YERDEN” ol-
malıdır. Çünkü Tanrı yaratılmamıştır. malıdır. Çünkü Tanrı yaratılmamıştır. 
Başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur.Başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur.
Tanrı kendiliğinden vardır. Ama yaratıl-Tanrı kendiliğinden vardır. Ama yaratıl-
mış olan her şey, Tanrı tarafından yara-mış olan her şey, Tanrı tarafından yara-
tılmıştır. Kutsal Kitabınız’ın Yaratılıştılmıştır. Kutsal Kitabınız’ın Yaratılış

 bölümünde bunlar tek tek listelen- bölümünde bunlar tek tek listelen-
miştir. Tanrı önce neyi yaratmıştı? Yeri miştir. Tanrı önce neyi yaratmıştı? Yeri 
ve göğü öyle değil mi? Işığı, gece ve ve göğü öyle değil mi? Işığı, gece ve 
gündüzü, gökkubbeyi, suları, karaları,gündüzü, gökkubbeyi, suları, karaları,
yeryüzündeki bitkileri, ayı, güneşi, su-yeryüzündeki bitkileri, ayı, güneşi, su-
lardaki ve karadaki hayvanları ve tabii lardaki ve karadaki hayvanları ve tabii 
ki insanı yarattı. Koloseliler 1:16’da “Ni-ki insanı yarattı. Koloseliler 1:16’da “Ni-
tekim yerde ve gökte, görünen ve gö-tekim yerde ve gökte, görünen ve gö-
rünmeyen her şey -tahtlar, egemenlik-rünmeyen her şey -tahtlar, egemenlik-
ler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda ler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda 
yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla veyaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve
O’nun için yaratıldı” diye yazar. EğerO’nun için yaratıldı” diye yazar. Eğer
Tanrı yaratılmış olsaydı, Tanrı olabilir Tanrı yaratılmış olsaydı, Tanrı olabilir 
miydi? Bu soru üzerinde biraz düşü-miydi? Bu soru üzerinde biraz düşü-
nün.nün.

* TANRI RUH’TUR VE BİRDİR* TANRI RUH’TUR VE BİRDİR    
“Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta “Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta 
ve gerçekte tapınmalıdırlar” Yuhanna ve gerçekte tapınmalıdırlar” Yuhanna 
4:24.4:24.
     “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek      “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek 
RAB’dir” Yasa’nın Tekrarı 6:4.RAB’dir” Yasa’nın Tekrarı 6:4.
Çocuklar, tüm evrende tek bir Tanrı Çocuklar, tüm evrende tek bir Tanrı 
vardır ve Tanrı’nın parçaları, bölümleri vardır ve Tanrı’nın parçaları, bölümleri 
yoktur. Eminim birçok kişi Tanrı’yı göz-yoktur. Eminim birçok kişi Tanrı’yı göz-
leriyle, somut olarak görmek ister. Amaleriyle, somut olarak görmek ister. Ama
Tanrı Ruh olduğu için görünmez. EğerTanrı Ruh olduğu için görünmez. Eğer
Tanrı bize kendini gösterecek olsaydı Tanrı bize kendini gösterecek olsaydı 

bile O’nun kutsallığı ve yüceliği karşı-bile O’nun kutsallığı ve yüceliği karşı-
sında duramazdık. Tanrı’yı fiziksel her sında duramazdık. Tanrı’yı fiziksel her 
hangi bir şeye benzetmek yanlıştır. E-hangi bir şeye benzetmek yanlıştır. E-
vet Tanrı insanı kendi benzeyişinde ve vet Tanrı insanı kendi benzeyişinde ve 
tüm evreni kendi görkemini yansıtacak tüm evreni kendi görkemini yansıtacak 
şekilde yaratmıştır. Yine de yarattığı şekilde yaratmıştır. Yine de yarattığı 
hiçbir şey Tanrı’ya benzemez. Çünkü hiçbir şey Tanrı’ya benzemez. Çünkü 
bizim Tanrı’mız eşsizdir. bizim Tanrı’mız eşsizdir. 

  * TANRI DİRİDİR ve BİR KİŞİLİĞİ * TANRI DİRİDİR ve BİR KİŞİLİĞİ 
KARAKTERİ VARDIRKARAKTERİ VARDIR
“Ama gerçek Tanrı RAB’dir. O yaşayan “Ama gerçek Tanrı RAB’dir. O yaşayan 
Tanrı’dır, Sonsuza dek kral O’dur” Ye-Tanrı’dır, Sonsuza dek kral O’dur” Ye-
remya 10:10.remya 10:10.
 “Tanrı’nın tapınağıyla putlar uyuşabilir  “Tanrı’nın tapınağıyla putlar uyuşabilir 
mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapımi? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapı
nağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: “A-nağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: “A-
ralarında yaşayacak, aralarında yürüye-ralarında yaşayacak, aralarında yürüye-
ceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar ceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar 
da benim halkım olacak” 2.Korintliler da benim halkım olacak” 2.Korintliler 
6:16.6:16.
Çocuklar bizim Tanrımız yaşayan, diri Çocuklar bizim Tanrımız yaşayan, diri 
Tanrı’dır. Seni, beni, gökteki yıldızları, Tanrı’dır. Seni, beni, gökteki yıldızları, 
tüm doğayı ve hayvanları yaratan Tan-tüm doğayı ve hayvanları yaratan Tan-
rı ölü olamaz değil mi? Yaşayan Tanrırı ölü olamaz değil mi? Yaşayan Tanrı
sadece bir “güç” değildir. Ayrıca O’-sadece bir “güç” değildir. Ayrıca O’-
nun bir karakteri ve bir kişiliği vardır. nun bir karakteri ve bir kişiliği vardır. 
Kutsal Kitabımız’ı okuduğumuz za-Kutsal Kitabımız’ı okuduğumuz za-
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DOKTRİNLERİMİZDOKTRİNLERİMİZDOKTRİNLERİMİZDOKTRİNLERİMİZ

man Tanrı’nın farklı faklı insanlara ko-man Tanrı’nın farklı faklı insanlara ko-
nuştuğunu görürüz. Eski dergileri-nuştuğunu görürüz. Eski dergileri-
mizden Tanrı’nın kiminle ve ne için mizden Tanrı’nın kiminle ve ne için 
konuştuğunu hatırlıyor musunuz? konuştuğunu hatırlıyor musunuz? 
Örneğin Adem ve Tanrı Aden Bah-Örneğin Adem ve Tanrı Aden Bah-
çesi’nde birlikte sohbet ediyorlardı. çesi’nde birlikte sohbet ediyorlardı. 
İbrahim’e hiç bilmediği bir ülkeye git-İbrahim’e hiç bilmediği bir ülkeye git-
mesi için çağrıda bulunurken attığı mesi için çağrıda bulunurken attığı 
her adımda ona eşlik ediyordu. Hal-her adımda ona eşlik ediyordu. Hal-
kını Mısır’dan çıkarmak için Musa’yıkını Mısır’dan çıkarmak için Musa’yı
gönderdiğinde Firavun’a ne söylemesigönderdiğinde Firavun’a ne söylemesi
ve ne yapması gerektiğini söylüyor-ve ne yapması gerektiğini söylüyor-
du. Tanrı’nın sevgisini, merhametini du. Tanrı’nın sevgisini, merhametini 
göstermek, günahkârları yargılamak göstermek, günahkârları yargılamak 
ve acı içindekileri teselli etmek için ve acı içindekileri teselli etmek için 
defalarca konuştuğunu biliyoruz. İş-defalarca konuştuğunu biliyoruz. İş-
te çocuklar, seven, konuşan, çağıran, te çocuklar, seven, konuşan, çağıran, 
yargılayan, dost olan bir varlığın kişili-yargılayan, dost olan bir varlığın kişili-
ği, karakteri vardır. Tanrı tarih bo-ği, karakteri vardır. Tanrı tarih bo-
yunca insanlarla ve halkıyla ilişki için-yunca insanlarla ve halkıyla ilişki için-
de olmak istemiştir. Bugün de bu ha-de olmak istemiştir. Bugün de bu ha-
la geçerlidir. Tanrı sizinle de yakın ol-la geçerlidir. Tanrı sizinle de yakın ol-
mak, dost olmak istemektedir. Tan-mak, dost olmak istemektedir. Tan-
rı’yla konuşurken, yani dua ettiğiniz rı’yla konuşurken, yani dua ettiğiniz 
zaman kendisini daha yakından tanı-zaman kendisini daha yakından tanı-
manızı isteyen, kişiliği olan bir varlıkmanızı isteyen, kişiliği olan bir varlık
olduğunu unutmayın. O görünme-olduğunu unutmayın. O görünme-
yen bir güç değildir. O yaşayan, diri yen bir güç değildir. O yaşayan, diri 

Tanrı’dır. Tanrı’dır. 
* TANRI SONSUZ ve SINIRSIZDIR* TANRI SONSUZ ve SINIRSIZDIR
“Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım? “Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım? 
Uzaktaki Tanrı da değil miyim?” di-Uzaktaki Tanrı da değil miyim?” di-
yor RAB,  “Kim gizli yere saklanır da yor RAB,  “Kim gizli yere saklanır da 
onu görmem?” diyor RAB, “Yeri göğü onu görmem?” diyor RAB, “Yeri göğü 
doldurmuyor muyum?” diyor” RAB doldurmuyor muyum?” diyor” RAB 
Yeremya 23:23-24.Yeremya 23:23-24.
“Dağlar var olmadan, Daha evreni ve “Dağlar var olmadan, Daha evreni ve 
dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten 
sonsuzluğa dek Tanrı sensin” Mez-sonsuzluğa dek Tanrı sensin” Mez-
murlar 90:2. murlar 90:2. 
Yaz geceleri gökyüzüne bakıp yıldız-Yaz geceleri gökyüzüne bakıp yıldız-
ları izlemeyi sever misiniz? Ben bayı-ları izlemeyi sever misiniz? Ben bayı-
lırım! Sanırım herkes yıldızları sayma-lırım! Sanırım herkes yıldızları sayma-
yı en az bir kez denemiştir. Yıldızlar yı en az bir kez denemiştir. Yıldızlar 
ne kadar çok ve gökyüzü ne kadar dane kadar çok ve gökyüzü ne kadar da
büyük öyle değil mi? Sanki ne baş-büyük öyle değil mi? Sanki ne baş-
langıcı var ne de sonu. Ama biliyor langıcı var ne de sonu. Ama biliyor 
musunuz çocuklar ne kadar sınırsız musunuz çocuklar ne kadar sınırsız 
görünse de gökyüzünün bile başlan-görünse de gökyüzünün bile başlan-
gıcı ve sonu vardır. Gökyüzünü yara-gıcı ve sonu vardır. Gökyüzünü yara-
tan ve oraya milyarlarca yıldızları tektan ve oraya milyarlarca yıldızları tek
tek koyan Tanrı’dır. Tüm evren Tan-tek koyan Tanrı’dır. Tüm evren Tan-
rı’nın ellerindedir. Şimdi düşünün, rı’nın ellerindedir. Şimdi düşünün, 
tüm evren Tanrı’nın elindeyse, Tanrı tüm evren Tanrı’nın elindeyse, Tanrı 
ne kadar büyüktür? Aklımız Tanrı’nın ne kadar büyüktür? Aklımız Tanrı’nın 
sonsuz büyüklüğünü kavramakta sonsuz büyüklüğünü kavramakta 

zorluk çekebilir, ama yine de Tanrı’nın zorluk çekebilir, ama yine de Tanrı’nın 
sonsuzluğunu ve sınırsızlığını imanla ka-sonsuzluğunu ve sınırsızlığını imanla ka-
bul edebiliriz. bul edebiliriz. 
   Tanrı’nın kendisi sınırsız olduğu gibi,    Tanrı’nın kendisi sınırsız olduğu gibi, 
Tanrı’yı tanımlayan sıfatları da sınırsızdır. Tanrı’yı tanımlayan sıfatları da sınırsızdır. 
Tanrı’nın sevgisi, lütfu, merhameti, bil-Tanrı’nın sevgisi, lütfu, merhameti, bil-
geliği, adaleti, iyiliği hiç bitmez ve tü-geliği, adaleti, iyiliği hiç bitmez ve tü-
kenmez. Sıkıntı içindeyken, yaşadığımız kenmez. Sıkıntı içindeyken, yaşadığımız 
durum ne kadar zor olsa da Tanrı’nın sı-durum ne kadar zor olsa da Tanrı’nın sı-
nırsız gücü bize yardım etmek için ha-nırsız gücü bize yardım etmek için ha-
zırdır. Tanrı her an bizimledir. Yeremya’da zırdır. Tanrı her an bizimledir. Yeremya’da 
yazdığı gibi hiçbir şey O’ndan gizli bir yazdığı gibi hiçbir şey O’ndan gizli bir 
yere saklanamaz. Çünkü Tanrı her yer-yere saklanamaz. Çünkü Tanrı her yer-
dedir. dedir. 

* TANRI HER ŞEYE GÜCÜ YETEN ve * TANRI HER ŞEYE GÜCÜ YETEN ve 
HER ŞEYE EGEMEN OLANDIRHER ŞEYE EGEMEN OLANDIR
  “’Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım’ “’Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım’ 
dedi, ‘Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus dedi, ‘Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus 
ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların 
atası olacaksın’” Yaratılış 35:11.atası olacaksın’” Yaratılış 35:11.
 “’Kutsal, kutsal, kutsaldır, Her Şeye Gü- “’Kutsal, kutsal, kutsaldır, Her Şeye Gü-
cü Yeten Rab Tanrı, Var olmuş, var olan cü Yeten Rab Tanrı, Var olmuş, var olan 
ve gelecek olan’” Vahiy 4:8b.ve gelecek olan’” Vahiy 4:8b.
Çocuklar “egemen olmak” ne demektir Çocuklar “egemen olmak” ne demektir 
biliyor musunuz? Egemen olmak; her biliyor musunuz? Egemen olmak; her 
şeyin üstünde, bağımsız ve yetkili olan,şeyin üstünde, bağımsız ve yetkili olan,
sözünü geçiren, hükmedendir. Egemen-sözünü geçiren, hükmedendir. Egemen-

lik ve güç bir arada bulunması gereken lik ve güç bir arada bulunması gereken 
sıfatlardır. Tanrı’nın her şeye egemen ol-sıfatlardır. Tanrı’nın her şeye egemen ol-
ması için her şeye yeten gücü olması ge-ması için her şeye yeten gücü olması ge-
rekir. “Her şeye gücü yeten” sıfatı Kut-rekir. “Her şeye gücü yeten” sıfatı Kut-
sal Kitap’ta elli altı kez kullanılmıştır. Sa-sal Kitap’ta elli altı kez kullanılmıştır. Sa-
dece Tanrı’nın her şeye gücü yeter. Tan-dece Tanrı’nın her şeye gücü yeter. Tan-
rı için hiçbir şey zor değildir, her şeyi rı için hiçbir şey zor değildir, her şeyi 
büyük bir kolaylıkla gerçekleştirir. büyük bir kolaylıkla gerçekleştirir. 
   Çocuklar, hiçbir şey ya da kimse Tan-   Çocuklar, hiçbir şey ya da kimse Tan-
rı’yı durduramaz ve zorlayamaz. Tanrı rı’yı durduramaz ve zorlayamaz. Tanrı 
tamamen bağımsızdır ve her istediğini, tamamen bağımsızdır ve her istediğini, 
istediği zaman ve istediği yerde yapabi-istediği zaman ve istediği yerde yapabi-
lecek güçtedir. Sizce Tanrı bir şey yap-lecek güçtedir. Sizce Tanrı bir şey yap-
mak istediğinde birinden izin alır mı? mak istediğinde birinden izin alır mı? 
Asla. Kim en yüce Tanrı’dan daha yüce Asla. Kim en yüce Tanrı’dan daha yüce 
ve güçlüdür? Tanrımız tek tanrıdır ve ve güçlüdür? Tanrımız tek tanrıdır ve 
O’ndan daha güçlü olan yoktur. O’ndan daha güçlü olan yoktur. 
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Ne harika değil mi çocuklar, egemenliği Ne harika değil mi çocuklar, egemenliği 
hiç son bulmayan, gücü sınırsız olan bir hiç son bulmayan, gücü sınırsız olan bir 
Tanrı’ya aitiz. Bu nedenle hiçbir şeyden Tanrı’ya aitiz. Bu nedenle hiçbir şeyden 
korkmamıza gerek yok. korkmamıza gerek yok. 

* TANRI HER ŞEYİ BİLEN ve BİLGE * TANRI HER ŞEYİ BİLEN ve BİLGE 
OLANDIROLANDIR
“Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup “Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup 
kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlar-kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlar-
sın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden sın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden 
inceye elersin, bütün yaptıklarımdan inceye elersin, bütün yaptıklarımdan 
haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, 
söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB. söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB. 
Beni çepeçevre kuşattın, elini üzerime Beni çepeçevre kuşattın, elini üzerime 
koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, 
başa çıkamam, erişemem” Mezmurlar başa çıkamam, erişemem” Mezmurlar 
139:1-6.139:1-6.
Sınavlara çalışırken genellikle şöyle dü-Sınavlara çalışırken genellikle şöyle dü-
şünürdüm; Keşke bir kablo olsa ve öğ-şünürdüm; Keşke bir kablo olsa ve öğ-
renmek zorunda olduğum konuları bilgi-renmek zorunda olduğum konuları bilgi-
sayarda olduğu gibi hemen beynime ak-sayarda olduğu gibi hemen beynime ak-
tarabilseydim. Böylece daha hızlı vetarabilseydim. Böylece daha hızlı ve
daha çok şey bilebilirdim. Ama maale-daha çok şey bilebilirdim. Ama maale-
sef bilgim sınırlı. Ama her şeyi en incesef bilgim sınırlı. Ama her şeyi en ince
ayrıntısına kadar bilen biri var çocuklar. ayrıntısına kadar bilen biri var çocuklar. 
Tanrı! Tanrı geçmişte olanları, şimdi ola-Tanrı! Tanrı geçmişte olanları, şimdi ola-
nı ve gelecekte olacak olanı, yüreğimizinı ve gelecekte olacak olanı, yüreğimizi
ve düşüncelerimizi bilir. Tanrı’nın bilgisive düşüncelerimizi bilir. Tanrı’nın bilgisi

hiçbir şeyle ölçülemez. Tanrı’nın bizim i-hiçbir şeyle ölçülemez. Tanrı’nın bizim i-
çin her zaman en iyisini bildiğine güven-çin her zaman en iyisini bildiğine güven-
meliyiz. Kendi bilgeliğimizden vazgeçip, meliyiz. Kendi bilgeliğimizden vazgeçip, 
Tanrı’nın sınırsız bilgeliğine güvenmek Tanrı’nın sınırsız bilgeliğine güvenmek 
bizim daha esenlikte ve mutluluk içinde bizim daha esenlikte ve mutluluk içinde 
olmamızı sağlayacaktır. Tanrı’nın bizim olmamızı sağlayacaktır. Tanrı’nın bizim 
için en üstün iyiliğimizi arzuladığını, bil-için en üstün iyiliğimizi arzuladığını, bil-
geliğiyle bunu tasarladığını ve gücüyle geliğiyle bunu tasarladığını ve gücüyle 
bunu gerçekleştireceğine göre, ne ek-bunu gerçekleştireceğine göre, ne ek-
siğimiz var, öyle değil mi çocuklar?siğimiz var, öyle değil mi çocuklar?

* TANRI KUTSALDIR, DOĞRU ve * TANRI KUTSALDIR, DOĞRU ve 
ADİLDİRADİLDİR
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya “Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya 
RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, 
heybetiyle övgüye değer, harikalar heybetiyle övgüye değer, harikalar 
yaratan var mı?” Mısır’dan Çıkış 15:11.yaratan var mı?” Mısır’dan Çıkış 15:11.
Kutsal sözcüğü; Tanrısal olan, Tanrı’ya Kutsal sözcüğü; Tanrısal olan, Tanrı’ya 
adanmış olan olarak tanımlanmaktadır. adanmış olan olarak tanımlanmaktadır. 
Görüldüğü gibi “kutsal” sözcüğü Tan-Görüldüğü gibi “kutsal” sözcüğü Tan-
rı’dan ayrı tanımlanamamaktadır. Çünkü rı’dan ayrı tanımlanamamaktadır. Çünkü 
bu sözcük Tanrı’yla anlam bulmaktadır. bu sözcük Tanrı’yla anlam bulmaktadır. 
Bu evrende hiçbir şey kutsal değildir, sa-Bu evrende hiçbir şey kutsal değildir, sa-
dece Tanrı kutsaldır çocuklar. Tanrı, dece Tanrı kutsaldır çocuklar. Tanrı, 
paktır, dürüsttür, doğrudur ve kötülük-paktır, dürüsttür, doğrudur ve kötülük-
ten, günahtan nefret eder. Tanrı’nın ten, günahtan nefret eder. Tanrı’nın 
kendisi kutsal olduğu için, Tanrı’ya ait kendisi kutsal olduğu için, Tanrı’ya ait 
her şey de kutsal olmalıdır. her şey de kutsal olmalıdır. 

   Doğruluk ve adalet birbiriyle çok yakın    Doğruluk ve adalet birbiriyle çok yakın 
iki terimdir. Tanrı’nın adaleti, herkesin iki terimdir. Tanrı’nın adaleti, herkesin 
kendi (Tanrı’nın) doğruluğuna göre dav-kendi (Tanrı’nın) doğruluğuna göre dav-
ranmasını beklemesidir. Tanrı doğru kişi-ranmasını beklemesidir. Tanrı doğru kişi-
leri ödüllendirir, kötüleri cezalandırır. A-leri ödüllendirir, kötüleri cezalandırır. A-
daletin olduğu yerde yargı da olur. Amadaletin olduğu yerde yargı da olur. Ama
Tanrı katı bir yargıç gibi değildir.  AdaletiTanrı katı bir yargıç gibi değildir.  Adaleti
merhametle doludur. Tanrı’nın merha-merhametle doludur. Tanrı’nın merha-
meti, O’nun iyiliğinden kaynaklanır. Tan-meti, O’nun iyiliğinden kaynaklanır. Tan-
rı’nın günahkâra gösterdiği en büyük rı’nın günahkâra gösterdiği en büyük 
merhameti, biricik Oğlu İsa Mesih’in merhameti, biricik Oğlu İsa Mesih’in 
çarmıhta tüm günahkârlar için ölmesidir. çarmıhta tüm günahkârlar için ölmesidir. 
Buna iman eden aklanacaktır. Buna iman eden aklanacaktır. 

* TANRI SEVGİDİR, LÜTUFKÂRDIR * TANRI SEVGİDİR, LÜTUFKÂRDIR 
ve İYİDİRve İYİDİR
Çocuklar 1.Yuhanna 4:8’de “Tanrı sevgi-Çocuklar 1.Yuhanna 4:8’de “Tanrı sevgi-
dir” diye yazar. Sevgi Tanrı’nın sıfatların-dir” diye yazar. Sevgi Tanrı’nın sıfatların-
dan biridir ve diğer sıfatlarına bakarak dan biridir ve diğer sıfatlarına bakarak 
Tanrı’nın sevgisi hakkında çok şey öğre-Tanrı’nın sevgisi hakkında çok şey öğre-
nebiliriz. Tanrı’nın sevgisinin başlangıcı nebiliriz. Tanrı’nın sevgisinin başlangıcı 
ve sonu yoktur, sınırsızdır. Tanrı kutsal ve sonu yoktur, sınırsızdır. Tanrı kutsal 
olduğu için sevgisi de lekesizdir. O’nun olduğu için sevgisi de lekesizdir. O’nun 
sevgisi iyiliğini yansıtır ve merhamet do-sevgisi iyiliğini yansıtır ve merhamet do-
ludur. Sevgi sadece bir duygu değildir, ludur. Sevgi sadece bir duygu değildir, 
aynı zamanda bir eylemdir. Tanrı’nın bi-aynı zamanda bir eylemdir. Tanrı’nın bi-
zi sevdiğini en iyi Mesih’in bizim için öl-zi sevdiğini en iyi Mesih’in bizim için öl-
mesinden anlıyoruz öyle değil mi? Lü-mesinden anlıyoruz öyle değil mi? Lü-

tuf hak etmediği halde bir kişiye iyilik tuf hak etmediği halde bir kişiye iyilik 
yapmaktır. Lütuf ve kurtuluş ayrılmaz yapmaktır. Lütuf ve kurtuluş ayrılmaz 
bir ikilidir. Bizler günahlarımızdan dola-bir ikilidir. Bizler günahlarımızdan dola-
yı ölmeyi hak etmişken, İsa Mesih’e olanyı ölmeyi hak etmişken, İsa Mesih’e olan
imanımız sayesinde aklandık. Bu Tanrı’-imanımız sayesinde aklandık. Bu Tanrı’-
nın bize gösterdiği harika bir lütuftur. nın bize gösterdiği harika bir lütuftur. 
Tanrı iyi midir? Kesinlikle iyidir. Tanrı’nın Tanrı iyi midir? Kesinlikle iyidir. Tanrı’nın 
iyiliğini bize karşı şefkatli, sevecen veiyiliğini bize karşı şefkatli, sevecen ve
dostça yaklaşmasından anlıyoruz. Tan-dostça yaklaşmasından anlıyoruz. Tan-
rı’nın iyiliği O’nun bize sağladığı bütünrı’nın iyiliği O’nun bize sağladığı bütün
bereketlerin arkasındaki temel neden-bereketlerin arkasındaki temel neden-
dir. Hayatımızda Tanrı’nın iyiliğini gör-dir. Hayatımızda Tanrı’nın iyiliğini gör-
mediğimiz tek bir gün yoktur. O’nun bi-mediğimiz tek bir gün yoktur. O’nun bi-
zim için her zaman iyi olanı istediğine zim için her zaman iyi olanı istediğine 
tamamen güvenebiliriz. tamamen güvenebiliriz. 
   Çocuklar Tanrı’nın sıfatlarını iyice an-   Çocuklar Tanrı’nın sıfatlarını iyice an-
lamamız çok önemlidir. Eğer bu sıfatları lamamız çok önemlidir. Eğer bu sıfatları 
iyi anlamazsak ne olacak? O zaman; iyi anlamazsak ne olacak? O zaman; 
Tanrı’nın planlarını anlamayacağız, sıkın-Tanrı’nın planlarını anlamayacağız, sıkın-
tıların veya problemlerin üstesinden tıların veya problemlerin üstesinden 
gelemeyeceğiz, Tanrı’nın yerine başka gelemeyeceğiz, Tanrı’nın yerine başka 
bir şey koyma tuzağına düşeceğiz ve bir şey koyma tuzağına düşeceğiz ve 
Tanrı’ya tam güvenemeyeceğiz.    Tanrı’ya tam güvenemeyeceğiz.    
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      “Can! Git de tişörtünü değiştir!” diye “Can! Git de tişörtünü değiştir!” diye 
seslendi Can’ın annesi Meryem Hanım. seslendi Can’ın annesi Meryem Hanım. 
“Yemek neredeyse hazır. Bu akşam ye-“Yemek neredeyse hazır. Bu akşam ye-
mekte spagetti var. Dedenin sana hedi-mekte spagetti var. Dedenin sana hedi-
ye ettiği tişörütünün kirlenmesini iste-ye ettiği tişörütünün kirlenmesini iste-
mezsin değil mi?”mezsin değil mi?”
   3 yaşındaki Can gözlerini kocaman a-   3 yaşındaki Can gözlerini kocaman a-
çarak bir annesine bir de tişörtüne bak-çarak bir annesine bir de tişörtüne bak-
tı. Bu tişörtü dedesi onun için özel ola-tı. Bu tişörtü dedesi onun için özel ola-
rak yapmıştı. Üzerinde bir büyük el (de-rak yapmıştı. Üzerinde bir büyük el (de-
desinin eli) bir de onun içine çizilmiş kü-desinin eli) bir de onun içine çizilmiş kü-
çük el (Can’ın eli) çizimi vardı. Can, kol-çük el (Can’ın eli) çizimi vardı. Can, kol-
larıyla kendine, daha doğrusu çok sevdi-larıyla kendine, daha doğrusu çok sevdi-
ği tişörtüne sarıldı. Tombul bacaklarıyla, ği tişörtüne sarıldı. Tombul bacaklarıyla, 
koşabildiği kadar hızlı bir şekilde koşa-koşabildiği kadar hızlı bir şekilde koşa-
rak odasına gitti. 10 saniye sonra özel ti-rak odasına gitti. 10 saniye sonra özel ti-
şörtünün üzerine bir Spiderman tişörtü şörtünün üzerine bir Spiderman tişörtü 
giymiş olarak, neşe içinde geri geldi.giymiş olarak, neşe içinde geri geldi.
   Meryem Hanım oğluna şöyle bir baktı,    Meryem Hanım oğluna şöyle bir baktı, 
sonra gülerek babasını ve ablası Yaren’i sonra gülerek babasını ve ablası Yaren’i 
yemeğe çağırmasını söyledi. yemeğe çağırmasını söyledi. 
      

Herkes masaya otururken Yaren de ge-Herkes masaya otururken Yaren de ge-
lip kendini sandalyenin üzerine bıraktı lip kendini sandalyenin üzerine bıraktı 
ve derin bir iç çekti. ve derin bir iç çekti. 
   Babası Aziz Bey, “Neyin var bal kaba-   Babası Aziz Bey, “Neyin var bal kaba-
ğım?” diye sordu endişeyle.ğım?” diye sordu endişeyle.
   “Dünya Günü için 4. sınıflar arasında    “Dünya Günü için 4. sınıflar arasında 
bir yarışma düzenleniyor ve herkesin Bi-bir yarışma düzenleniyor ve herkesin Bi-
zim Harika Dünyamız konulu bir posterzim Harika Dünyamız konulu bir poster
hazırlaması gerekiyor. Nereden başlaya-hazırlaması gerekiyor. Nereden başlaya-
cağımı hiç bilmiyorum! Dünya o kadar cağımı hiç bilmiyorum! Dünya o kadar 
büyük bir yer ki…”büyük bir yer ki…”
   “Haklısın bal kabağım” dedi Aziz Bey    “Haklısın bal kabağım” dedi Aziz Bey 
gülümseyerek. “Önce Tanrı’ya bize ver-gülümseyerek. “Önce Tanrı’ya bize ver-
diği bu yemek için şükredelim, sonra diği bu yemek için şükredelim, sonra 
dünya konusunda ne yapabileceğimize dünya konusunda ne yapabileceğimize 
bakarız.”bakarız.”
   “Aziz Bey dua ederken herkes başını   “Aziz Bey dua ederken herkes başını
öne eğdi; “Göklerdeki Babamız, sanaöne eğdi; “Göklerdeki Babamız, sana
bu gün için ve bu yemekler için şükredi-bu gün için ve bu yemekler için şükredi-
yoruz. Bize bu sofrayı hazırlayan anne-yoruz. Bize bu sofrayı hazırlayan anne-
miz için de sana şükrediyoruz. Birlikte miz için de sana şükrediyoruz. Birlikte 
geçirdiğimiz bu zamanı bereketle… ve geçirdiğimiz bu zamanı bereketle… ve 
yaratmış olduğun bu kocaman  dünyayla yaratmış olduğun bu kocaman  dünyayla 
ilgili nasıl bir poster hazırlayabileceğimiz ilgili nasıl bir poster hazırlayabileceğimiz 
konusunda bize yardım et. İsa’nın adıyla konusunda bize yardım et. İsa’nın adıyla 

dua ediyorum. Amin.”dua ediyorum. Amin.”
   Herkes yemeğinden birkaç çatal al-   Herkes yemeğinden birkaç çatal al-
dıktan sonra Aziz Bey boğazını temizledi dıktan sonra Aziz Bey boğazını temizledi 
ve “Yapmanız gereken poster nasıl bir ve “Yapmanız gereken poster nasıl bir 
şey biraz anlatsana.” dedi.şey biraz anlatsana.” dedi.
   Yaren, “Herkesin Bizim Harika Dünya-   Yaren, “Herkesin Bizim Harika Dünya-
mız konulu bir poster hazırlaması gere-mız konulu bir poster hazırlaması gere-
kiyor. Posterde dünyamızı nasıl koruya-kiyor. Posterde dünyamızı nasıl koruya-
biliriz onu anlatacakmışız.” diye cevap biliriz onu anlatacakmışız.” diye cevap 
verdi. Ses tonundan bu işin onu sıktığı verdi. Ses tonundan bu işin onu sıktığı 
anlaşılıyordu.anlaşılıyordu.
   “Yaren, bunu söylerken sesin niye bu    “Yaren, bunu söylerken sesin niye bu 
kadar mutsuz çıkıyor kızım?” diye sordu kadar mutsuz çıkıyor kızım?” diye sordu 
Meryem Hanım. “Bana çok güzel bir ö-Meryem Hanım. “Bana çok güzel bir ö-
devmiş gibi geldi.”devmiş gibi geldi.”
   Yaren annesine baktı “Yok, yani… Ö-   Yaren annesine baktı “Yok, yani… Ö-
dev sıkıcı olduğundan değil. Sadece ne-dev sıkıcı olduğundan değil. Sadece ne-
reden başlayacağımı bilmiyorum. Hani reden başlayacağımı bilmiyorum. Hani 
dünya çok büyük ya, o anlamda…”dünya çok büyük ya, o anlamda…”
  Aziz Bey, bir yandan Can’ın yanağından   Aziz Bey, bir yandan Can’ın yanağından 
makas alırken, “O zaman sen de ufak bir makas alırken, “O zaman sen de ufak bir 
şeylerden başla yapmaya.” dedi. “Ufak şeylerden başla yapmaya.” dedi. “Ufak 
şeyler insana çok şey öğretir!”.şeyler insana çok şey öğretir!”.
         “Ne demek istiyorsun baba?”         “Ne demek istiyorsun baba?”
          “Demek istiyorum ki önce dün-          “Demek istiyorum ki önce dün-
              yanın daha küçük bir bölümüyle               yanın daha küçük bir bölümüyle 
                işe başla. Mesela bizim mahal-                işe başla. Mesela bizim mahal-
                  leden başlayabilirsin!”                  leden başlayabilirsin!”
                      Yaren başını öne eğdi “İşte                       Yaren başını öne eğdi “İşte 
                      bu, gerçekten çok sıkıcı! E-                      bu, gerçekten çok sıkıcı! E-
                         ğer Harika Dünyamız adlı                         ğer Harika Dünyamız adlı
                           bir poster hazırlayacak-                           bir poster hazırlayacak-
                            sam dünyadaki en yük-                            sam dünyadaki en yük-
                                 sek dağları, en derin                                  sek dağları, en derin 

denizleri, ne bileyim işte onun gibi hari-denizleri, ne bileyim işte onun gibi hari-
ka şeyleri anlatmayı tercih ederim.”ka şeyleri anlatmayı tercih ederim.”
   “Sahi mi?” diye sordu Aziz Bey. “Ama    “Sahi mi?” diye sordu Aziz Bey. “Ama 
dağların ve denizlerin harika şeyler ol-dağların ve denizlerin harika şeyler ol-
duğunu zaten herkes biliyor. Oysa bu duğunu zaten herkes biliyor. Oysa bu 
mahallenin dünyanın ne kadar harika bir mahallenin dünyanın ne kadar harika bir 
köşesi olduğunu ancak burada yaşayan köşesi olduğunu ancak burada yaşayan 
insanlar bilebilir, öyle değil mi?”insanlar bilebilir, öyle değil mi?”
   “Bizim mahallenin neresi harika ki? Sa-   “Bizim mahallenin neresi harika ki? Sa-
dece binalar, sokaklar, arabalar falan dece binalar, sokaklar, arabalar falan 
var!”var!”
   “Emin misin?” diye sordu babası gü-   “Emin misin?” diye sordu babası gü-
lümseyerek. “Posterin ne zamana ye-lümseyerek. “Posterin ne zamana ye-
tişmesi lazım?”tişmesi lazım?”
   “Haftaya cumaya”   “Haftaya cumaya”
   “Harika! Yarın cumartesi. Sen, ben,    “Harika! Yarın cumartesi. Sen, ben, 
Can hep birlikte “Dünyanın Harikaları Can hep birlikte “Dünyanın Harikaları 
Avına” çıkabiliriz.”Avına” çıkabiliriz.”
   Yaren, Spiderman’li tişörtüne döktüğü    Yaren, Spiderman’li tişörtüne döktüğü 
spagettileri eliyle toplayıp yemeye çalı-spagettileri eliyle toplayıp yemeye çalı-
şan kardeşine baktı. “Can’ı da götürmek şan kardeşine baktı. “Can’ı da götürmek 
zorunda mıyız  baba?” zorunda mıyız  baba?” 
   Aziz Bey evet anlamında başını sal-   Aziz Bey evet anlamında başını sal-
ladı, “’Dünyanın Harikaları Avına’ ladı, “’Dünyanın Harikaları Avına’ 
Can olmadan çıkamayız!”Can olmadan çıkamayız!”
   Yaren’in kafası karışmış    Yaren’in kafası karışmış 
gibiydi.gibiydi.
   “Yarın ne demek is-   “Yarın ne demek is-
tediğimi anlayacaksın” tediğimi anlayacaksın” 
dedi Aziz Bey.dedi Aziz Bey.
   Ertesi gün kahvaltıdan    Ertesi gün kahvaltıdan 
sonra, tam Yaren ve Can sonra, tam Yaren ve Can 
üzerlerini değiştirmek ü-üzerlerini değiştirmek ü-
zere odalarına gidecekken zere odalarına gidecekken 
Meryem Hanım, “Dünyanın Meryem Hanım, “Dünyanın 
Harikaları Avı’na ben de ge-Harikaları Avı’na ben de ge-
lebilir miyim?” diye sordu. lebilir miyim?” diye sordu. 
“Süper olur anne” diye atladı “Süper olur anne” diye atladı 
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Yaren. “Hem Can’a bakmamıza da yar-Yaren. “Hem Can’a bakmamıza da yar-
dım edersin.”dım edersin.”
   Aziz Bey “Tabii Can’ın dikkatini dağıt-   Aziz Bey “Tabii Can’ın dikkatini dağıt-
madığın sürece…” dedi. Bunu söylerken madığın sürece…” dedi. Bunu söylerken 
oldukça ciddi görünüyordu.oldukça ciddi görünüyordu.
   “Can’ın dikkatini dağıtmak mı??” diye    “Can’ın dikkatini dağıtmak mı??” diye 
sordu Yaren.sordu Yaren.
   “Evet bal kabağım. Söylemiştim ya,    “Evet bal kabağım. Söylemiştim ya, 
Dünyanın Harikaları Avı’nı Can’sız ger-Dünyanın Harikaları Avı’nı Can’sız ger-
çekleştiremeyiz. Bu yüzden onun bü-çekleştiremeyiz. Bu yüzden onun bü-
tün dikkatini bu işe verdiğinden emin tün dikkatini bu işe verdiğinden emin 
olmamız lazım!”olmamız lazım!”
   “Dikkatini vermek mi? Peki ama ne-   “Dikkatini vermek mi? Peki ama ne-
ye?”ye?”
   “Merak etmeye.”   “Merak etmeye.”
   O anda Can koşarak mutfağa geldi ve    O anda Can koşarak mutfağa geldi ve 
“Ben Harikalar Avı’na gitmeye hazırım!” “Ben Harikalar Avı’na gitmeye hazırım!” 
diye bağırdı.diye bağırdı.
   Herkes ona baktı. Meryem Hanım ba-   Herkes ona baktı. Meryem Hanım ba-
şını onaylamayan bir biçimde salladı, şını onaylamayan bir biçimde salladı, 
“Can! Dün de “Dede tişörtünü” giymiş-“Can! Dün de “Dede tişörtünü” giymiş-
tin!”tin!”
   Can kollarını kocaman açarak tişörtü-   Can kollarını kocaman açarak tişörtü-
nü gösterdi “Ama kirli değil ki… Bak!!”nü gösterdi “Ama kirli değil ki… Bak!!”
   Annesi gülerek “Tamam koca adam,    Annesi gülerek “Tamam koca adam, 
tamam! Ama bak, üstüne ceket giye-tamam! Ama bak, üstüne ceket giye-
ceksin, ona göre! Dışarısı hala biraz so-ceksin, ona göre! Dışarısı hala biraz so-
ğuk.”ğuk.”
   Bir süre sonra 4 “avcı” dışarı çıktılar    Bir süre sonra 4 “avcı” dışarı çıktılar 
ve apartmanın bahçesinde yürümeye ve apartmanın bahçesinde yürümeye 
başladılar. Hava parçalı bulutluydu. başladılar. Hava parçalı bulutluydu. 
Aziz Bey telefonun kamerasını açtı. Aziz Bey telefonun kamerasını açtı. 

Yaren’in elinde küçük bir defter ve ka-Yaren’in elinde küçük bir defter ve ka-
lem vardı. Meryem Hanım Can’ın elini lem vardı. Meryem Hanım Can’ın elini 
tutmuştu. Tam o anda Can annesini eli-tutmuştu. Tam o anda Can annesini eli-
ni çekiştirerek onu bahçenin diğer tara-ni çekiştirerek onu bahçenin diğer tara-
fındaki karınca yuvasına doğru sürükle-fındaki karınca yuvasına doğru sürükle-
meye başladı.meye başladı.
   “Şuna bak!” dedi Aziz Bey, Can’ın    “Şuna bak!” dedi Aziz Bey, Can’ın 
baktığı küçük toprak birikintisine doğru baktığı küçük toprak birikintisine doğru 
eğilerek. “Meraklı oğlumuz burada bir eğilerek. “Meraklı oğlumuz burada bir 
şey fark etti!”şey fark etti!”
   “Bakın, bakın! Dağdan yukarı aşağı    “Bakın, bakın! Dağdan yukarı aşağı 
nasıl da hızlı hızlı gidiyorlar!” diye bağır-nasıl da hızlı hızlı gidiyorlar!” diye bağır-
dı Can heyecanla.dı Can heyecanla.
   Yaren Can’ın işaret ettiği yere baktı.    Yaren Can’ın işaret ettiği yere baktı. 
“Of Can! Bu sadece bir karınca yuvası.”“Of Can! Bu sadece bir karınca yuvası.”
   O anda Aziz Bey yüzüstü yere uza-   O anda Aziz Bey yüzüstü yere uza-
nıp, karınca yuvasının fotoğraflarını nıp, karınca yuvasının fotoğraflarını 
çekmeye başladı. Daha sonra ayağa çekmeye başladı. Daha sonra ayağa 
kalktı, çektiği fotoğraflardan birini bü-kalktı, çektiği fotoğraflardan birini bü-
yüterek Yaren’e gösterdi. “Can haklı. Şu yüterek Yaren’e gösterdi. “Can haklı. Şu 
ufaklıklara bir baksana. Burası ufaklıklara bir baksana. Burası 
bir dağ ve onlar bu dağı bir dağ ve onlar bu dağı 
devamlı büyütmeye devamlı büyütmeye 
çalışıyorlar.”çalışıyorlar.”
   “Bunu neden ya-   “Bunu neden ya-
pıyorlar ki?” diye pıyorlar ki?” diye 
sordu Yaren. Bir sordu Yaren. Bir 
yandan da karınca yandan da karınca 
yuvasına daha yuvasına daha 

yakından bakmak için eğilmişti. Meryem hanım da eğildi yakından bakmak için eğilmişti. Meryem hanım da eğildi 
ve açıklamaya başladı: “Bir yerde okumuştum. Karıncalar ve açıklamaya başladı: “Bir yerde okumuştum. Karıncalar 
bunu “dağları” çok sevdikleri için yapmıyorlarmış. Koloni-bunu “dağları” çok sevdikleri için yapmıyorlarmış. Koloni-
lerine yer açmak için toprağı kazdıkça içerden çıkardıkları lerine yer açmak için toprağı kazdıkça içerden çıkardıkları 
topraklar bu şekilde küçük dağlar meydana getiriyormuş.”topraklar bu şekilde küçük dağlar meydana getiriyormuş.”
   “Kolonileri mi varmış?” diye sordu Yaren. Şaşırmıştı. An-   “Kolonileri mi varmış?” diye sordu Yaren. Şaşırmıştı. An-
nesi evet anlamında başını salladı. “Evet. Bu küçük toprak nesi evet anlamında başını salladı. “Evet. Bu küçük toprak 
yığınının altında bütün karıncaların yaşadığı, bir sürü yol-yığınının altında bütün karıncaların yaşadığı, bir sürü yol-
lardan ve odalardan oluşan karmaşık bir sistem var. Bilim lardan ve odalardan oluşan karmaşık bir sistem var. Bilim 
adamları buna koloni diyor. Bir kolonideki karınca sayısı adamları buna koloni diyor. Bir kolonideki karınca sayısı 
birkaç yüz de olabilir, milyonlarca da olabilir!”birkaç yüz de olabilir, milyonlarca da olabilir!”
   Yaren ayaklarını bastığı yere doğru baktı. “Yani bu çi-   Yaren ayaklarını bastığı yere doğru baktı. “Yani bu çi-
menlerin altında kocaman bir karınca şehri mi var?”menlerin altında kocaman bir karınca şehri mi var?”
   Aziz Bey gülümsedi ve “Evet, harika değil mi? Görebildi-   Aziz Bey gülümsedi ve “Evet, harika değil mi? Görebildi-
ğimiz şeyler oldukça ilginç ama göremediklerimiz onlar-ğimiz şeyler oldukça ilginç ama göremediklerimiz onlar-
dan da ilginç… Zaten Özdeyişler 6:6’da diyor ki “Ey tem-dan da ilginç… Zaten Özdeyişler 6:6’da diyor ki “Ey tem-
bel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik bel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik 
öğren.” Aziz Bey bunu söyledikten sonra dönüp Can’a öğren.” Aziz Bey bunu söyledikten sonra dönüp Can’a 
baktı ve “Haydi bakalım meraklı çocuk, başka ne görüyor-baktı ve “Haydi bakalım meraklı çocuk, başka ne görüyor-
sun göster bize!” dedi.sun göster bize!” dedi.
   Can başını kaldırıp yukarı baktı, tam yukarıya, erik ağa-   Can başını kaldırıp yukarı baktı, tam yukarıya, erik ağa-
cının dallarına… Kollarını babasına doğru uzatıp “Baba, cının dallarına… Kollarını babasına doğru uzatıp “Baba, 
beni yukarı kaldır! Erik istiyorum!” dedi.beni yukarı kaldır! Erik istiyorum!” dedi.
   Aziz Bey Can’ı kaldırıp omzuna oturttu. Can, küçük bir    Aziz Bey Can’ı kaldırıp omzuna oturttu. Can, küçük bir 
eriği yakalayıp çekiştirmeye başladı. Babası “Bence onu eriği yakalayıp çekiştirmeye başladı. Babası “Bence onu 
bırak oğlum. O kadar çektiğin halde gelmiyorsa daha ol-bırak oğlum. O kadar çektiğin halde gelmiyorsa daha ol-
mamış demektir. Başka bir tane kopar.”mamış demektir. Başka bir tane kopar.”
   Can başka bir eriğe uzandı. Bu sefer erik kolayca kop-   Can başka bir eriğe uzandı. Bu sefer erik kolayca kop-
muştu. “Yiyim mi?” diye sordu babasına.muştu. “Yiyim mi?” diye sordu babasına.
   “Yiyebilirsin” dedi babası gülümseyerek. “Ama önce ab-   “Yiyebilirsin” dedi babası gülümseyerek. “Ama önce ab-
lana, annene ve bana da birer tane ver bakalım.” Can he-lana, annene ve bana da birer tane ver bakalım.” Can he-
men 3 erik daha kopardı ve onlara verdi. men 3 erik daha kopardı ve onlara verdi. 
   “Sağol Can’ım benim” dedi annesi oğlunun sırtını sıvaz-   “Sağol Can’ım benim” dedi annesi oğlunun sırtını sıvaz-
layarak. “Kemiklerimizin güçlenmesine ve beynimizin daha layarak. “Kemiklerimizin güçlenmesine ve beynimizin daha 
iyi çalışmasına katkıda bulunmuş oldun!”iyi çalışmasına katkıda bulunmuş oldun!”

1110



Can, adeta bir halterci gibi yumruklarını Can, adeta bir halterci gibi yumruklarını 
sıkıp kol kaslarını göstermeye çalışırken sıkıp kol kaslarını göstermeye çalışırken 
Yaren şaşkınlıkla “Ne?!” dedi.Yaren şaşkınlıkla “Ne?!” dedi.
   Meryem Hanım “Can bize Tanrı’nın ya-   Meryem Hanım “Can bize Tanrı’nın ya-
rattığı bu harika meyveleri verdi. Böyle-rattığı bu harika meyveleri verdi. Böyle-
ce kemiklerimizin ve beyin hücrelerimi-ce kemiklerimizin ve beyin hücrelerimi-
zin zarar görmesini önleyecek olan vita-zin zarar görmesini önleyecek olan vita-
min ve mineralleri vücudumuza alma-min ve mineralleri vücudumuza alma-
mızı sağlamış oldu.” diye açıkladı.mızı sağlamış oldu.” diye açıkladı.
   Aziz Bey oğlunu dürttü ve “Hey şam-   Aziz Bey oğlunu dürttü ve “Hey şam-
piyon! Hadi bana bir tane daha ver baka-piyon! Hadi bana bir tane daha ver baka-
lım. Sanırım beyin hücrelerimin eriğe ih-lım. Sanırım beyin hücrelerimin eriğe ih-
tiyacı var.”tiyacı var.”
   Babaları ikinci eriği yerken Yaren “Ba-   Babaları ikinci eriği yerken Yaren “Ba-
bacığım, erik ağacının da fotoğrafını çe-bacığım, erik ağacının da fotoğrafını çe-
ker misin?” dedi. ker misin?” dedi. 
   Babası gülümseyerek, “Daha da iyisini    Babası gülümseyerek, “Daha da iyisini 
yapacağım” dedi. Şimdi, hepiniz bu ta-yapacağım” dedi. Şimdi, hepiniz bu ta-
rafa gelin.” Bir eliyle Can’ı bacağından rafa gelin.” Bir eliyle Can’ı bacağından 
tutarken öbür eliyle telefonu tutup öz tutarken öbür eliyle telefonu tutup öz 
çekim yaptı. “Posterinde kemikleri ve çekim yaptı. “Posterinde kemikleri ve 
beyin hücreleri güçlenmiş olan mutlu bir beyin hücreleri güçlenmiş olan mutlu bir 
aile fotoğrafı da olması lazım. Tanrı’ya aile fotoğrafı da olması lazım. Tanrı’ya 
bize verdiği erik armağanı için şükürler bize verdiği erik armağanı için şükürler 
olsun!” dedi. olsun!” dedi. 
   Ailecek apartman bahçesindeki gezi-   Ailecek apartman bahçesindeki gezi-
lerini bitirip mahallede gezisine başla-lerini bitirip mahallede gezisine başla-
maları yarım saatten fazla zamanlarını maları yarım saatten fazla zamanlarını 
almıştı. Sokakta yürürken her renktenalmıştı. Sokakta yürürken her renkten
ve her boyuttan gül gördüler, hanımel-ve her boyuttan gül gördüler, hanımel-
lerinin güzel kokularını içlerine çektiler, lerinin güzel kokularını içlerine çektiler, 
yumuşak toprağı kazmakta olan bir so-yumuşak toprağı kazmakta olan bir so-
lucanı ve ördüğü ağın üzerinde oturmuşlucanı ve ördüğü ağın üzerinde oturmuş
sabırla “günün avını” bekleyen bir örüm-sabırla “günün avını” bekleyen bir örüm-
ceği izlediler. Hatta Yaren, rüzgarın yap-ceği izlediler. Hatta Yaren, rüzgarın yap-
rakları nasıl dans ettirdiğini ve dalların rakları nasıl dans ettirdiğini ve dalların 
arasından sızan güneş ışınların nasıl ha-arasından sızan güneş ışınların nasıl ha-

rika bir ışık gösterisine dönüştüğünü işa-rika bir ışık gösterisine dönüştüğünü işa-
ret ederek birkaç kez Harikalar Avı eki-ret ederek birkaç kez Harikalar Avı eki-
bine öncülük bile etti.bine öncülük bile etti.
   Sonra hep beraber boş torbaların,    Sonra hep beraber boş torbaların, 
plastik su şişelerinin, kağıtların sağa solaplastik su şişelerinin, kağıtların sağa sola
saçılmış olduğu boş bir araziye doğru yü-saçılmış olduğu boş bir araziye doğru yü-
rüdüler. Yaren bir an durdu ve üzüntüyle rüdüler. Yaren bir an durdu ve üzüntüyle 
sordu; “Babacığım, neden insanlar dün-sordu; “Babacığım, neden insanlar dün-
yamızı korumak için hiç çaba harcamıyor-yamızı korumak için hiç çaba harcamıyor-
lar?”lar?”
  Aziz Bey başını salladı “Büyükler bunu   Aziz Bey başını salladı “Büyükler bunu 
pek düşünemiyor sanırım.”pek düşünemiyor sanırım.”
   “Ama baba, etraflarında bunca güzellik    “Ama baba, etraflarında bunca güzellik 
varken insanlar nasıl oluyor da bu kadarvarken insanlar nasıl oluyor da bu kadar
düşüncesiz olabiliyorlar hiç anlamıyo-düşüncesiz olabiliyorlar hiç anlamıyo-
rum!”rum!”
   Aziz Bey, “Ne yani, bu sıkıcı mahallede    Aziz Bey, “Ne yani, bu sıkıcı mahallede 
de o güzelliklerden var mıymış?” dedi de o güzelliklerden var mıymış?” dedi 
gülerek ve devam etti “Onlar, bütün gülerek ve devam etti “Onlar, bütün 
bunların bize çok özel biri tarafından ve-bunların bize çok özel biri tarafından ve-
rilmiş, özel bir mesaj içeren harika birer rilmiş, özel bir mesaj içeren harika birer 
armağan olduğunu anlamıyorlar.” Aziz armağan olduğunu anlamıyorlar.” Aziz 
Bey birkaç saniyeliğine durdu ve Can’ın Bey birkaç saniyeliğine durdu ve Can’ın 
tişörtünü işaret etti. “Şu tişörtü görüyor tişörtünü işaret etti. “Şu tişörtü görüyor 
musun?”musun?”
   Yaren başını salladı. Can da onlara ba-   Yaren başını salladı. Can da onlara ba-
kıp gülümsedi.kıp gülümsedi.
   “Düşün bak, bu tişörtü yoldan geçen    “Düşün bak, bu tişörtü yoldan geçen 
biri yerde görse ne olur? Muhtemelen biri yerde görse ne olur? Muhtemelen 
hiç önemsemez, değil mi? Üzerine bir hiç önemsemez, değil mi? Üzerine bir 
büyük bir de küçük el çizilmiş olan sıra-büyük bir de küçük el çizilmiş olan sıra-
dan bir tişört der geçer.” Aziz Bey Can’a dan bir tişört der geçer.” Aziz Bey Can’a 
seslendi, “Hey, Harika çocuk, bu tişört seslendi, “Hey, Harika çocuk, bu tişört 
niye bu kadar özel?”niye bu kadar özel?”
   Can yine kollarıyla kendine sarılır gi-   Can yine kollarıyla kendine sarılır gi-
bi yaptı ve cevapladı, “Bu benim doğumbi yaptı ve cevapladı, “Bu benim doğum
 günü hediyem. Bu benim Dede Tişör- günü hediyem. Bu benim Dede Tişör-

tüm!”tüm!”
“Gördün mü bak? Can bu hediyenin de-“Gördün mü bak? Can bu hediyenin de-
desi tarafından, ona özel olarak yapıldı-desi tarafından, ona özel olarak yapıldı-
ğını biliyor. Peki sence, bu tişörtü herğını biliyor. Peki sence, bu tişörtü her
gördüğünde Can’ın aklına ne geliyor-gördüğünde Can’ın aklına ne geliyor-
dur?”dur?”
   Yaren birkaç saniye düşündükten son-   Yaren birkaç saniye düşündükten son-
ra yumuşak bir sesle, “Dedemin onu sev-ra yumuşak bir sesle, “Dedemin onu sev-
diği mi?” diye sordu.diği mi?” diye sordu.
   “EVET!” diye bağırdı Can, zıplayarak.   “EVET!” diye bağırdı Can, zıplayarak.
   Yaren gülümsedi, sonra dönüp baba-   Yaren gülümsedi, sonra dönüp baba-
sına “”Peki ama Can’ın “Dede Tişört”üyle sına “”Peki ama Can’ın “Dede Tişört”üyle 
dünyamızı korumanın ne ilgisi var ki?” dünyamızı korumanın ne ilgisi var ki?” 
diye sordu.diye sordu.
   “Hatırlıyor musun, İsa ne demişti?    “Hatırlıyor musun, İsa ne demişti? 
Göklerin Krallığı’na girmek istiyorsak Göklerin Krallığı’na girmek istiyorsak 
küçük çocuklar gibi olmalıyız. Eğer biz-küçük çocuklar gibi olmalıyız. Eğer biz-
ler de biraz olsun bu Harika Çocuk gi-ler de biraz olsun bu Harika Çocuk gi-
bi düşünebilseydik, eminim bize verilenbi düşünebilseydik, eminim bize verilen
armağanlara, özellikle de bize armağanarmağanlara, özellikle de bize armağan
edilmiş olan dünyamıza karşı çok dahaedilmiş olan dünyamıza karşı çok daha
özenli davranırdık. Bize bu Harika Dün-özenli davranırdık. Bize bu Harika Dün-
ya’yı Kimin verdiğini hatırlayabilseydik, ya’yı Kimin verdiğini hatırlayabilseydik, 
bunun ne kadar değerli bir armağan ol-bunun ne kadar değerli bir armağan ol-
duğunu daha iyi anlardık. Ama belki on-duğunu daha iyi anlardık. Ama belki on-
dan da önemlisi, Tanrı’nın bize bu arma-dan da önemlisi, Tanrı’nın bize bu arma-
ğan vasıtasıyla vermeye çalıştığı mesajı, ğan vasıtasıyla vermeye çalıştığı mesajı, 
yani O’nun bizi ne kadar çok sevdiği me-yani O’nun bizi ne kadar çok sevdiği me-
sajını, anlayabilmemiz.”sajını, anlayabilmemiz.”
   O anda Meryem Hanım yanlarına geldi    O anda Meryem Hanım yanlarına geldi 
ve “Benim bir fikrim var.” dedi,  “Eve gi-ve “Benim bir fikrim var.” dedi,  “Eve gi-
dip plastik eldivenle çöp poşeti alalım vedip plastik eldivenle çöp poşeti alalım ve
geri gelip bu pisliği temizleyelim, ne der-geri gelip bu pisliği temizleyelim, ne der-
siniz? Belki bu davranışımız, bazı unut-siniz? Belki bu davranışımız, bazı unut-
kan insanlara bize verilmiş olan hediyeyi kan insanlara bize verilmiş olan hediyeyi 
ve onu bize kimin verdiğini hatırlatır.”ve onu bize kimin verdiğini hatırlatır.”

“Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri—sonsuz “Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri—sonsuz 
gücü ve Tanrılığı—dünya yaratılalı beri gücü ve Tanrılığı—dünya yaratılalı beri 
O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça 
görülmektedir…” Romalılar 1:20görülmektedir…” Romalılar 1:20
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Acaba Tanrı kimdir? O’nu tanı-
mak için ne yapmalıyım? Gö-
rünmeyeni nasıl tanıyabilirim?  

Bu soru çok güzel. Tanrı kimdir, O’nu nasıl tanıyabiliriz? Tanrı bunun yanıtını kendisi ver-
miştir. Musa Tanrı’ya kendisinin kim olduğunu sorunca Tanrı “Ben Ben’im” dedi. Tanrı eş-
siz ve benzersizdir. O’nu göremeyiz çünkü Tanrı ruhtur ve O’nu gören ölür diyor Kutsal 
Kitap. Ama O’nun yarattıklarını görürüz ve böylece Tanrı’nın ne kadar yüce olduğunu 
anlarız. Kutsal Kitap Tanrı Sözü’dür ve bize Tanrı’yı açıklar. Kutsal Kitap’ın Yakup kısmın-
da şöyle der: “Tanrı’ya yaklaşın O’da size yaklaşacaktır”. Tanrı kendisini tanımak isteye-
ne kendisini tanıtır. Bir de Tanrı İsa Mesih’i göndermiştir. İsa Mesih şöyle demiştir: “Beni 
gören Beni göndereni de görür”. İsa Mesih için görünmeyen Tanrı’nın görüntüsü denir. 
Aslında Tanrı bize her şekilde kendisnini tanıtmak istiyor. 
O’nu tanımak istemek ilk adım olabilir!        

KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Mısırdan Çık. 3:14, 
33:20, Yakup 4:8

EZBER AYETİ
“Tanrı’ya yaklaşın O’da size 
yaklaşacaktır”. Yakup 4:8

BU KONUYU KONUŞALIM
Ayetlere göre Tanrı’ya yaklaşmak çok önemlidir. 
Acaba nasıl O’na yaklaşabilirsin? Tanrı “Ben Ben’im 
dedi” bu ne demek? Bir büyüğün ile konuş!

DUA 
Tanrım, öncelikle seni tanımam için sağ-
ladığın herşey için teşekkür ederim. 
Kendini bize açıkladığın için minnetta-
rım. Lütfen seni daha yakından tanıya-
bilmem için bana yardım et. AMİN!

EYLEM
Bir büyüğün ile Kutsal Kitap’tan Tanrı hakkında yazılmış 
bir kaç benzetme bulabilir misin? Mesela bir örnek 
verelim; Tanrı “IŞIKTIR”. Sen de bir kaç tane bul!       
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Sevgili Çocuklar;
Bu sayımızda sizlerle gü-
zel bir dekupaj çalışması 
yapacağız. Mum üzerine ya-
pacağımız bu çalışmadan 
keyif alacağınızı umuyorum. 
Dergiyi okurken Tanrı hak-
kında çok şey öğreniyoruz 
öyle değil mi? Tanrı’nın ni-
telikleri gerçekten mükem-
mel. Tüm bu öğrendikleri-
miz ile hatırlayabiliriz ki 
Tanrımız övülmeye layık o-

lan Tanrı’dır. Bu çalışmayı 
yaparken bile O’nu ezgilerle 
övebiliriz. Haydi, hazırsanız 
başlayalım çalışmamıza. 
Mum Üzerine Dekupaj Yapı-
yoruz!
Gerekli Malzemeler:
* Mum
* Saç kurutma makinası
* Makas
* Renkli peçeteler
* İp
* Pişirme kâğıdı

Sevdiğimiz desenli peçeteyi katlarına 
ayıralım. Bizim için gerekli olan resim-
li  ince kısmı kullanacağız. 

Elişine başlamadan önce 
malzemelerimizi hazırlayalım. 

Desenlerin büyüklüğünü
mumunuza göre ayarla-
mayı unutmayın.

Katına ayırdığımız peçeteden 
beğendiğimiz desenleri keselim.

Düzenlemeyi yaptıktan sonra deseni 
kaydırmayacak şekilde tutarak pişirme 
kâğıdını mum üzerine koyalım. 

Saç kurutma makinası ile yakın mesafeden mum üze-
rine sıcak havayı gezdirelim. Böylece mum hafiften 
eriyerek desenli peçeteyi bünyesine yapıştıracaktır. 
Bu işlemi peçete yapışana kadar tekrarlayalım. 

Çalışma son halini aldıktan sonra 
soğuması için mumu biraz bekletelim.

Peçeteyi mumun üze-
rinde nereye de-
kupaj yapmak isti-
yorsanız oraya yer-
leştirin.   

Dilerseniz ipler veya 
farklı malzemeler ile 
de mumunuzu süs-
leyebilirsiniz. 
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yaret eden kişilere kralın ne kadar büyük, 
önemli ve güçlü biri olduğunu hatırlatıyor-
du. Heykeller kralı ziyaret edecek kişilere
“aman dikkat edin, saygılı olun, korkun,
çünkü çok yüce birisinin huzuruna çıka-
caksınız” hatırlatmasında bulunuyordu.
   Lamassuların ilk keşfedilişi 1850 yılında 
Austen Henry Layard tarafından yapıldı. 
Kendisi İngiliz bir arkeologdu ve hayatını 
Nimrud ve Ninova antik kentlerini kaz-
makla geçirmiş. Keşfettiği birçok heykel 
şu an İngiltere’de bulunuyor, ama bu hey-
kellerden bir tanesi günümüzde İstanbul 
Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. La-
massu heykelindeki her hayvan kralın be-
lirli özelliklerini yansıtıyordu. Boğa ola-
ğanüstü bir gücü yansıtıyordu, nitekim bo-
ğalar eski dönemlerde ağır yükler taşıyıp
özellikle tarlaları sürmek için veya inşaat-
larda taşları çekmek için kullanılıyorlardı. 
Aslan, kraliyetin yüceliğini yansıtıyordu, 
nitekim aslanlar çok güzel hayvanlar ol-
makla beraber, insanlar bir aslanı gör-
düğünde korkudan titremeye başlardı. 
Eski dönemlerde Asurlu krallar kendile-
rinin ne kadar yüce olduklarını göstermek 
için sık sık aslan avına çıkarlardı. Kartal,
hız, birçok yerde bulanabilme, ama
özellikle kralın kendi halkını koruya-
bilmesini yansıtıyordu. Tıpkı bir kartalın 
yavrularını kanatlarının altına aldığı gibi,

kralın görevlerinden bir tanesi de ken-
di halkını düşmandan korumaktı. Eski dö-
nemlerde kartalların koruma yönü çok
vurgulandığından, Mısır, Asur, ve Babil
gibi birçok medeniyette kartal motifli 
kolyeler, bilezikler ve mühürler kullanı-
lıyordu. Son olarak insan, bilgeliği ve ege-
menliği temsil ediyordu, nitekim insan 
dünya üzerinde en akıllı varlık ve bütün 
hayvanların üstünde egemendi. 
    Kutsal Kitap’ta Lamassulara benzer yaratık-
lar görmekteyiz. Hezekiel peygamber bir 
günTanrı’nın tahtı ile ilgili bir görüm gördü 
ve o görümde Tanrı’nın tahtının çevresinde 
bulunan canlı yaratıklar gördü. Bu yaratıklar 
tıpkı Lamassular gibi insan, boğa, kartal, ve 
aslan karışımından oluşuyordu. Hezekiel bu 
görümü şöyle kaleme aldı:
   “En ortasında insana benzer dört canlı ya-
ratık duruyordu; 6 her birinin dört yüzü, dört 
kanadı vardı. Bacakları dimdikti, ayakları bu-
zağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlı-
yordu. Dört yanlarında, kanatların altında in-
san elleri vardı. Dördünün de yüzleri, kanat-
ları vardı. Kanatları birbirine değerek dos-
doğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmü-
yordu. Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde
dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dör-
dünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz 
yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne 
benzer bir yüzü vardı. Yüzleri böyleydi. 

Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her 
yaratığın iki kanadı yanda öbür yaratıkların 
kanadına değiyor, iki kanatla da beden-
lerini örtüyordu.” (Hezekiel 1:5-11)
   Keruvlar Tanrı’nın tahtından ona sürekli 
hizmet eden, tapınan ve başkalarına Tan-
rı’nın ne kadar yüce olduğunu hatırlatan 
melekleri temsil etmektedir. Tıpkı Lama-
ssularla olduğu gibi Keruvlar Tanrı’nın her
şeye kadir olduğunu, her yerde ve her za-
manda hazır ve
nazır olduğu-
nu, her şeye e-
gemen oldu-
ğunu, ne kadar
kutsal olduğu-
nu, ve bizi düş-
manlar ve kötü
güçlere karşı  
koruduğunu 
hatırlatır.Ke-
ruvlara baktığı-
mızda aslında 
Tanrı’nın ne ka-
dar görkemli 
ve ne kadar  
da tapınmaya 
layık olduğunu
hatırlıyoruz.
Ne yüce Tanrı-
mız var!

KUTSAL KİTAP ve 

Arkeoloji

Keruvların Mesajı
Keruvların Mesajı

  Merhaba çocuklar, bugünkü sayımızda 
konumuz Tanrı’nın sıfatları. Eski dönemler-
de bir kralın bilgeliğini, gücünü ve buna
benzer özelliklerini yansıtmak için kullanı-
lan araçlardan bir tanesi sanattı. Babilliler 
ve Asurlular kralların tahtlarında veya saray-
ların girişlerinde Lamassu adını verdikleri 
yaratık heykelleri yerleştirirlerdi. Bu yaratık-
lar insan, boğa, kartal, ve kimi zaman aslan 
karışımından  oluşmaktaydı. Babilliler ve A-
surlular bu yaratıkların kralı ve sarayı her
türlü kötülükten koruyan bekçiler olduk-
larına inanıyorlardı. Bunlar bir tür nazar bon-
cuğu gibi işlev görüyordu. Ayrıca kralı zi-
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SORU:

CEVAP:

Galaksi ne kadar büyük?

“Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin
 göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!” 
1.Krallar 8:27

Uzayda bir çok galaksi vardır. Çocuklar bizim galaksimizin adını biliyor 
musunuz? Biz Samanyolu Galaksisinde bulunuyoruz. Galaksiler çok büyük 
olsa da, bir evren değildirler. Evren dediğimizde; gezegenimiz Dünya, 
Güneş ve diğer güneş sistemlerini, galaksimiz Samanyolu, diğer galaksiler 
ve aradaki uçsuz bucaksız uzayı anlıyoruz. Yani evren galaksiden çok daha 
büyüktür. 

Galaksimizin çapı yaklaşık 100.000 ışık yılıdır (1 ışık yılı yani ışığın 1 yılda
aldığı yol yaklaşık 10 trilyon km’dir). Galaksinin bir ucundan ışık gönderir-
seniz diğer ucuna ulaşana kadar 100.000 yıl geçer. 

Bizim galaksimiz Samanyolu diğer galaksilere göre orta büyüklükte bir ga-
laksidir. Bizden çok daha büyük galaksiler vardır. Samanyolu Galaksisi’nde 
200 milyardan fazla yıldız bulunuz. Bazı yıldızlar takım yıldızlar halindedir. 
Büyük Ayı, Oryon, Ülker, Güney takımyıldızlarındandır. 

Çocuklar galaksimizin merkezinde dev bir kara delik bulunur. Ne iyi ki bu 
kara deliğin bize bir zararı yoktur. Çünkü bizden çok ama çok uzaktadır. 

Evrende her cisim hareket halindedir. Dünya güneş etrafında, Güneş ise 
tüm elemanları ile birlikte Samanyolu merkezi etrafında döner. Saman yo-
lu ise diğer galaksilerle birlikte uzayda saatte 2.2 milyon km hızla hareket 
eder. 

Eyüp 9:9
Eyüp 38:31
Amos 5:8

ayetlerini okuyun.
Evren’i ve içindeki 
herşeyi, galaksileri, 

yıldızları ve gezegenleri 
yaratan Tanrı’nın 

adını övün!!! 
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Yeryüzü insanlarla doldu; 
ama öyle çok günah 

işlediler ki, Tanrı onları 
yarattığı için üzüldü. 

Yeryüzündeki herkesi 
yok etmek için bir tufan 
göndermeye karar verdi.

Diğerleri gibi olmayan, 
Nuh adında bir adam 
vardı. Nuh Tanrı’yı sevi-
yordu ve O’nun sözünü 
dinliyordu. Tanrı, Nuh’u ve 
ailesini tufandan kurtar-
maya karar verdi.

Tanrı Nuh’u, tufan 
hakkında uyardı. Ona 

alçak çatılı, üç güverteli, 
tek pencereli ve tek ka-

pılı, kocaman bir gemi  
yapmasını söyledi. Nuh, 
Tanrı’nın sözünü dinle-

yerek gemiyi yaptı.

Tanrı Nuh’a, her tür 
hayvandan ikişer tane 
toplamasını söyledi. Bir 
erkek. Bir dişi. Sonra 
Nuh, ailesi ve hayvanlar 
gemiye bindiler. Tanrı 
kapıyı kapattı.

Kırk gün kırk gece 
yağmur yağdı. Sular 
gökyüzünden düşüp 

okyanus ve göllerden 
yükseldi. En yüksek 

dağlar bile suların altın-
da gözden kayboldu.

Bu arada Nuh, ailesi ve 
tüm hayvanlar gemide 
güvendeydi. Suların 
üstünde sürükleniyorlardı. 
Tanrı Nuh’u unutmamıştı. 
Bir an bile…

Tanrı rüzgar estirdi. Sular 
alçalmaya başladı. Gemi 
Ararat Dağı’na oturdu. 

Nuh bir güvercin gönderdi. 
Güvercin geri dönmeyince, 

Nuh artık güvende 
olduklarını anladı.

Toprak kuruyunca, Tanrı
onlara gemiden çıkmala-
rını söyledi. Bir daha 
tüm yeryüzüne böyle bir 
tufan göndermeyeceğine 
söz vererek gökyüzüne 
bir gökkuşağı koydu.

Kutsal öyküler İkişer ikişer
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yüzüme bile bakmazdı. Ceplerinde 
ki bozuk paradan bir tanesini önü-
me atar geçer giderlerdi. Bir gün iki 
adam bu kapıdan içeri giriyorlardı. 
Merhametli, iyi insanlara benziyor-
lardı. Üç beş kuruş verirlerde kar-
nım doyar umudu ile onlardan sa-
daka istedim.  Uzun boylu olanı 
“Bize bak” dedi. Herhalde büyük 
bir para verecek bunlar bana diye 
onlara yöneldim. 
   “Bende altın gümüş yok ama ben-
de olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa 
Mesih’in adıyla yürü” dedi. O anda 
ayaklarım sapa sağlam oldu. Beni 

    Merhaba çocuklar,

  Nasılsınız bakalım? Rabbimiz İsa 
Mesih’ten hepinizin iyi ve mutlu 
olmasını diliyorum 
  Çocuklar ben de Rabbimiz İsa
Mesih sayesinde çok iyi ve mut-
luyum. Neden mi? Anlatayım he-
men:
  Eskiden her gün beni tapınağın 
“Güzel Kapı” diye bilinen yerine 
bırakıyorlardı. Ben de burada di-
lencilik yapıyordum.
 Yürüyemiyordum, ellerimin üze-
rinde sürünüyordum. O yüzden 
de  sürekli toz, toprak, pislik içinde 
kalıyordum. Kimsesizdim. Hiç kim-
se için önemim, değerim yoktu. O-
rada tapınağın görüntüsünü bozu-
yorum diye bana kızıyorlardı hatta
bazen de itip kakıyorlardı. Biliyo-
rum benim için üzüldünüz. Çok 
merhametli, iyi çocuklarsınız hepi-
niz.
 Dua etmek için tapınağa giren 
kişilerden para istiyordum. Kimse 

kolumdan tutup ayağa kaldırdılar. 
Sevinçle zıplayıp hoplamaya başla-
dım. Bizi gören herkes hayretler 
içinde kaldı. Yıllardır beni tanıyor-
lardı çünkü. Yıllarca Güzel Kapıdan 
sürünerek girdim çıktım. Şimdi Na-
sıralı İsa Mesih’in adıyla şifa aldım. 
Oynaya zıplaya büyük bir kalaba-
lıkla tapınağa girdik. Coşkuyla dua 
edip İ SA Mesih’i övdük.
   Evet çocuklar Tanrı bizim gerçek 
ihtiyaçlarımızı biliyor. Ve onun gücü 
her şeyi yapabilecek kadar büyük. 
Hatta sizin düşündüğünüzden daha 
da büyük. Benim yürümem bana 
göre imkansızdı. Rabbin adıyla edi-
len tek cümle beni sapasağlam yaptı. 
Dünyadaki tüm altından gümüşten 
daha değerli olan şeyi Rab bana bir 
çırpıda verdi. Hadi bu akşam çok 
istediğimiz bir şey için dua edelim. 
Eğer Rabbe uygunsa bu isteğimiz, 
zamanı geldiğinde O mutlaka dileği-
nizi gerçekleştirecektir. Siz büyük 
küçük diye düşünmeyin Rab’den 
istemekten çekinmeyin çocuklar. o 
güçlüdür.  O’nun hazine sandıkları 
sayılamayacak kadar çoktur.
   Çocuklar Güzel Kapı’da benimle 
konuşan bu iki İsa Öğrencisinin ismi-

ni istiyorum. Elçilerin işlerin’de be-
nim hikayemi anlatmışlar. Oradan 
okuyup öğrenebilirsiniz. Öğrendi-
ğiniz bu isimleri Kucak Dergimize 
göndermeyi unutmayın ki onlar da 
sizin için aldıkları hediyeyi size gön-
dersin.
    Her biriniz çok değerli ve önemlisi-
niz. Tanrının en kıymetlilerisiniz bu-
nu unutmayın olur mu?  Hepinizi çok
seviyorum. Rab’be emanet olun.
    
Not: Benim kim olduğumu bulduy-
sanız, ne yapacağınızı biliyorsunuz 
değil mi? Cevabınızı Kucak ofisi 
mail adresine gönderin. Adresimiz: 
kucak@hotmail.com
   
   Geçen sayımızın yanıtı: Luka’ydı.

Ben Kimim?
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