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SORUYORUM

KUTSAL KİTAP VE ARKEOLOJİ

DENEYLER VE GERÇEKLER

ÖYKÜ -TAPINMA -BİR DAHA

ELİŞİ

BULMACA

İÇİNDEKİLER

Merhaba Sevgili Çocuklar,

Karnenizi aldınız ve dinlenmeye başladınız… Eminim 
her biriniz sabır ve gayretle çalıştınız ve bu güzel din-
lenme zamanını hak ettiniz.

Bu tatil zamanında Kucak Dergisi’nin size bereket ol-
masını umarım. Bu sayıda Tanrı’ya tapınma konusunda 
yazılar bulacaksınız. Lütfen dikkatlice okuyun, düşü-
nün ve en önemlisi Tanrı’yı yürekten övün, O’na tapı-
nın. 

Hatta şu anda Tanrı’yı övmek için hemen 10 tane
sebep söyleyebilir misiniz? Bence hemen bulacak-
sınız! Çünkü Tanrı o kadar cömert, o kadar sevgi dolu 
ve merhametli ki O’ndan almadığımız hiçbir şey yok. 
Aslında bize hiçbir şey vermeseydi bile yine O’na tapı-
nırdık, çünkü O’nun karakteri ve kutsallığı tapınma se-
bebimiz olurdu. Ne iyi ki hem karakteri hem de işleri 
tapınma sebebimizdir. 

İyi tatiller, bol tapınmalar…     

İbrahim Abiniz…
 
ibrahimabiye@gmail.com 
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TEMEL ÖĞRETİLERİMİZ

DOKTRİNLERİMİZ

  Merhaba Çocuklar,  Merhaba Çocuklar,
  Noel ayındaydık. Tanrı’nın   Noel ayındaydık. Tanrı’nın 
Oğlu’nun insan bedeninde bir Oğlu’nun insan bedeninde bir 
bebek olarak dünyaya gelişini bebek olarak dünyaya gelişini 
kutladığımız Doğuş Bayramı kutladığımız Doğuş Bayramı 
için kiliselerimizde, evlerimizde için kiliselerimizde, evlerimizde 
hazırlıklar yaptık. Çevrenize hazırlıklar yaptık. Çevrenize 
dikkatli baktıysanız herkesin dikkatli baktıysanız herkesin 
tatlı bir telaş içinde olduğunu tatlı bir telaş içinde olduğunu 
görmüşsünüzdür. Çünkü İsa’-görmüşsünüzdür. Çünkü İsa’-
nın kurtarıcımız olarak dünyaya nın kurtarıcımız olarak dünyaya 
gelişinin haberini gelişinin haberini 
herkese duyur-herkese duyur-
mak isteriz. Yıl-mak isteriz. Yıl-
lar yıllar önce de lar yıllar önce de 
bu haberi ilk du-bu haberi ilk du-
yuran biri vardı.yuran biri vardı.
 İsa bir bebek  İsa bir bebek 
olarak dünyamıza olarak dünyamıza 
geldiği zaman bugeldiği zaman bu
harika haberi ilkharika haberi ilk
kim müjdelemiş-kim müjdelemiş-
ti hatırlıyor musu-ti hatırlıyor musu-
nuz? Bu müjdeyi nuz? Bu müjdeyi 
ilk işitenler kimdi ilk işitenler kimdi 

peki? Luka 2:8-20 ayetlerinde peki? Luka 2:8-20 ayetlerinde 
yazdığı gibi, İsa’nın dünyaya yazdığı gibi, İsa’nın dünyaya 
geldiği Beytlehem’de kırlarda geldiği Beytlehem’de kırlarda 
sürülerini otlatan çobanlar vardı. sürülerini otlatan çobanlar vardı. 
Gecenin karanlığında Rab’bin birGecenin karanlığında Rab’bin bir
meleği onlara göründü ve Rab’-meleği onlara göründü ve Rab’-
bin görkemi çevrelerini aydınlat-bin görkemi çevrelerini aydınlat-
tı. Çobanlar elbette meleği gö-tı. Çobanlar elbette meleği gö-
rünce büyük bir korkuya kapıl-rünce büyük bir korkuya kapıl-
dılar. Ama melek onlara “Kork-dılar. Ama melek onlara “Kork-
mayın! Size, bütün halkı çokmayın! Size, bütün halkı çok

sevindirecek bir sevindirecek bir 
haber müjdeliyo-haber müjdeliyo-
rum: Bugün size,rum: Bugün size,
Davut’un kentin-Davut’un kentin-
de bir Kurtarıcı de bir Kurtarıcı 
doğdu. Bu, Rabdoğdu. Bu, Rab
olan Mesih’tir. olan Mesih’tir. 
İşte size bir işa-İşte size bir işa-
ret: Kundağa sa-ret: Kundağa sa-
rılmış ve yemlik-rılmış ve yemlik-
te yatan bir be-te yatan bir be-
bek bulacaksınız” bek bulacaksınız” 
dedi. Birdenbire dedi. Birdenbire 
meleğin yanında meleğin yanında 
göksel ordulardan göksel ordulardan 
oluşan büyük bir topluluk belirdi. oluşan büyük bir topluluk belirdi. 
Tanrı’yı överek: Tanrı’yı överek: 
“En yücelerde Tanrı’ya    “En yücelerde Tanrı’ya    
                yücelik olsun,                yücelik olsun,
Yeryüzünde O’nun  Yeryüzünde O’nun  
               hoşnut kaldığı               hoşnut kaldığı
İnsanlara esenlik olsun!” dediler. İnsanlara esenlik olsun!” dediler. 
  Evet çocuklar Kurtarıcımız İ-  Evet çocuklar Kurtarıcımız İ-
sa’nın doğumunun ilk müjdeli sa’nın doğumunun ilk müjdeli 
haberini, bir melek, çobanlara haberini, bir melek, çobanlara 

vermişti. O günden sonra bu vermişti. O günden sonra bu 
harika haber tüm dünyaya du-harika haber tüm dünyaya du-
yurulmaya başlandı. Çobanlar buyurulmaya başlandı. Çobanlar bu
harika haberi duyunca ne yaptı-harika haberi duyunca ne yaptı-
lar? Hemen harekete geçip, kur-lar? Hemen harekete geçip, kur-
tarıcılarını görmek istediler. Ace-tarıcılarını görmek istediler. Ace-
leyle gidip Meryem’le Yusuf’u leyle gidip Meryem’le Yusuf’u 
ve yemlikte yatan bebeği buldu-ve yemlikte yatan bebeği buldu-
lar ve kurtarıcıları olan İsa’ya lar ve kurtarıcıları olan İsa’ya 
tapındılar ve Tanrı’nın adını yü-tapındılar ve Tanrı’nın adını yü-
celtip övdüler. Bu bebek yüzler-celtip övdüler. Bu bebek yüzler-

Tap ınmaTapınma
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DOKTRİNLERİMİZ

ce yıl önce peygamberler tara-ce yıl önce peygamberler tara-
fından geleceği ilan edilen, va-fından geleceği ilan edilen, va-
at edilmiş Mesih’ti. İsrail halkı at edilmiş Mesih’ti. İsrail halkı 
özlemle Mesih’in gelişini bekle-özlemle Mesih’in gelişini bekle-
mekteydi ve artık o gelmişti. mekteydi ve artık o gelmişti. 
Ama herkesin beklediği bir şe-Ama herkesin beklediği bir şe-
kilde gösterişli bir kral olarak kilde gösterişli bir kral olarak 
değil, bir bebek olarak dünyaya değil, bir bebek olarak dünyaya 
gelmişti. İsa 30 yaşına geldi-gelmişti. İsa 30 yaşına geldi-
ğinde hizmetine başladı veğinde hizmetine başladı ve
Tanrı’nın Egemenliği’ni duyura-Tanrı’nın Egemenliği’ni duyura-
rak, herkesi egemenliğin çocuk-rak, herkesi egemenliğin çocuk-
ları olmaları için davet etti. Üç ları olmaları için davet etti. Üç 
yıl sonra tüm insanlığın günahı yıl sonra tüm insanlığın günahı 
için çarmıha gerildi, öldü ve ü-için çarmıha gerildi, öldü ve ü-
çüncü gün dirildi. Gösterişten çüncü gün dirildi. Gösterişten 
uzak, sade bir şekilde dünyaya uzak, sade bir şekilde dünyaya 
gelen Mesih, ölümünün ardın-gelen Mesih, ölümünün ardın-
dan görkemli bir şekilde dirildi dan görkemli bir şekilde dirildi 
ve hak ettiği yüceliğini giyindi. ve hak ettiği yüceliğini giyindi. 
  Çocuklar, Doğuş Bayramı için   Çocuklar, Doğuş Bayramı için 
hazırlıklarımızı yaparken tüm ay hazırlıklarımızı yaparken tüm ay 
boyunca yüreklerimizi İsa’ya boyunca yüreklerimizi İsa’ya 
yaklaştırıyoruz ve Tanrı’nın İsa yaklaştırıyoruz ve Tanrı’nın İsa 
Mesih aracılığıyla gerçekleştirdi-Mesih aracılığıyla gerçekleştirdi-

ği harika işini hatırlayıp, Tanrı’-ği harika işini hatırlayıp, Tanrı’-
ya tapınıyoruz ve adını yücel-ya tapınıyoruz ve adını yücel-
tiyoruz. Tıpkı harika haberi ile-tiyoruz. Tıpkı harika haberi ile-
ten melekler ve İsa’ya gidenten melekler ve İsa’ya giden
çobanlar gibi. Neden Tanrı’ya çobanlar gibi. Neden Tanrı’ya 
tapınıyoruz hiç düşündünüz tapınıyoruz hiç düşündünüz 
mü? Çünkü Tanrı bizi yaratır-mü? Çünkü Tanrı bizi yaratır-
ken tapınma isteğini de yüre-ken tapınma isteğini de yüre-
ğimize koydu. Ama maalesef ğimize koydu. Ama maalesef 
herkes Tanrı’ya tapınmıyor. Oy-herkes Tanrı’ya tapınmıyor. Oy-
saki tüm evreni, canlı cansız saki tüm evreni, canlı cansız 
her şeyi yoktan var eden her şeyi yoktan var eden 
Tanrı’dır. Her şeyin üzerinde Tanrı’dır. Her şeyin üzerinde 
egemenlik süren yine Tanrı’nın egemenlik süren yine Tanrı’nın 
kendisidir. Tanrı’dan büyük, kendisidir. Tanrı’dan büyük, 
Tanrı’dan yüce ve kutsal bir Tanrı’dan yüce ve kutsal bir 
varlık var mı? Elbette yok! Buvarlık var mı? Elbette yok! Bu
nedenle sadece Tanrı tapınıl-nedenle sadece Tanrı tapınıl-
maya layıktır. Tapınmak, bizim maya layıktır. Tapınmak, bizim 
Tanrı’yla ilişkimizin çok önemli Tanrı’yla ilişkimizin çok önemli 
bir parçasıdır. Bizler tapındığı-bir parçasıdır. Bizler tapındığı-
mızda Tanrı’yla bağlantı kurarız mızda Tanrı’yla bağlantı kurarız 
ve O’nunla buluşuruz. ve O’nunla buluşuruz. 
  Peki çocuklar Tanrı’ya na-  Peki çocuklar Tanrı’ya na-
sıl tapınırız? Bu soruyu ya-sıl tapınırız? Bu soruyu ya-

nıtlamak için önce “ta-nıtlamak için önce “ta-
pınmak” kelimesinin an-pınmak” kelimesinin an-
lamı üzerinde biraz lamı üzerinde biraz 
düşünelim. Tapınmak düşünelim. Tapınmak 
ilahi söylemek midir? ilahi söylemek midir? 
Kilisede vaazdan önce Kilisede vaazdan önce 
Tanrı’yla geçirdiğimiz Tanrı’yla geçirdiğimiz 
bir zaman mıdır? Evet bir zaman mıdır? Evet 
bunlar tapınmanın için-bunlar tapınmanın için-
dedir ama tapınmanın dedir ama tapınmanın 
tanımı ve anlamı  de-tanımı ve anlamı  de-
ğildir. Tapınma, Tanrı’nın ğildir. Tapınma, Tanrı’nın 
kendisine ve yaptıkla-kendisine ve yaptıkla-
rına verilen doğru karşı-rına verilen doğru karşı-
lıktır. Tapınma, sadece lıktır. Tapınma, sadece 
kilisede gerçekleştirdiğimiz bir kilisede gerçekleştirdiğimiz bir 
zaman ya da söylediğimiz ila-zaman ya da söylediğimiz ila-
hiler değildir. Bundan çok daha hiler değildir. Bundan çok daha 
fazlasıdır. Tapınma tüm günle-fazlasıdır. Tapınma tüm günle-
rimizi kapsar. Bizler kilisede kar-rimizi kapsar. Bizler kilisede kar-
deşlerle birlikte tapınırız ve haf-deşlerle birlikte tapınırız ve haf-
ta içi de tapınmamız devam e-ta içi de tapınmamız devam e-
der. Tanrı’yı sevdiğimizde, O’nader. Tanrı’yı sevdiğimizde, O’na
tamamen güvendiğimizde, bütün tamamen güvendiğimizde, bütün 
yüreğimizle teslim olduğumuzda, yüreğimizle teslim olduğumuzda, 

her durumda şükrettiğimizde, O’-her durumda şükrettiğimizde, O’-
nun adını övdüğümüzde, buyruk-nun adını övdüğümüzde, buyruk-
larına itaat ettiğimizde Tanrı’ya larına itaat ettiğimizde Tanrı’ya 
tapınmış oluruz. Bu nedenle ev-tapınmış oluruz. Bu nedenle ev-
de, okulda, oyun oynarken yani de, okulda, oyun oynarken yani 
her yerde Tanrı’ya tapınabiliriz. her yerde Tanrı’ya tapınabiliriz. 
Tapınma, Tanrı’ya adanmış bir Tapınma, Tanrı’ya adanmış bir 
yaşam biçimidir. yaşam biçimidir. 
  Biliyor musunuz çocuklar, İsa   Biliyor musunuz çocuklar, İsa 
Mesih dünyamıza gelmeseydi ve Mesih dünyamıza gelmeseydi ve 
günahlarımız için bizim yerimize günahlarımız için bizim yerimize 
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çarmıhta ölmeseydi, Tanrı’ya çarmıhta ölmeseydi, Tanrı’ya 
tapınamazdık. Günahlarımız tapınamazdık. Günahlarımız 
Tanrı’yla aramızda o kadar bü-Tanrı’yla aramızda o kadar bü-
yük bir engeldi ki, ne yarsak yük bir engeldi ki, ne yarsak 
yapalım o engeli yıkamazdık. yapalım o engeli yıkamazdık. 
Ama İsa Mesih’in kanı bizi ak-Ama İsa Mesih’in kanı bizi ak-
ladı, günahımızı yıkadı ve bizi ladı, günahımızı yıkadı ve bizi 
kutsal kıldı. Bizi günahımızın kutsal kıldı. Bizi günahımızın 
cezasından kurtardı. Bugün cezasından kurtardı. Bugün 
bizler Tanrı’nın huzuruna gelip bizler Tanrı’nın huzuruna gelip 
tapınabiliyorsak İsa Mesih sa-tapınabiliyorsak İsa Mesih sa-
yesinde yapabiliyoruz. Ne ha-yesinde yapabiliyoruz. Ne ha-

rika değil mi çocuklar? İsa rika değil mi çocuklar? İsa 
Mesih Rabbimiz ve kurtarıcımız, Mesih Rabbimiz ve kurtarıcımız, 
tüm övgüyü almaya ve tapınıl-tüm övgüyü almaya ve tapınıl-
maya layıktır. maya layıktır. 
  Tanrı’ya tapınırken yürek tu-  Tanrı’ya tapınırken yürek tu-
tumumuz çok önemlidir. Tanrıtumumuz çok önemlidir. Tanrı
bizden alçakgönüllü bir yürekle bizden alçakgönüllü bir yürekle 
tapınmamızı ister. Kutsal Ki-tapınmamızı ister. Kutsal Ki-
tap’ta Tanrı bize ruhta vetap’ta Tanrı bize ruhta ve
gerçekte tapınmamızı buyururgerçekte tapınmamızı buyurur
(Yuhanna 4:24). Bunun için(Yuhanna 4:24). Bunun için
Tanrı’ya tapınırken O’ndan is-Tanrı’ya tapınırken O’ndan is-

tediklerimize ya da ar-tediklerimize ya da ar-
zularımıza değil, Tanrı’-zularımıza değil, Tanrı’-
nın kendisine odaklanı-nın kendisine odaklanı-
rız. Tanrı’nın varlığı bi-rız. Tanrı’nın varlığı bi-
zim asıl tapınma sebebi-zim asıl tapınma sebebi-
mizdir. Tanrı’ya sevinçle mizdir. Tanrı’ya sevinçle 
ve saygıyla tapınmalı-ve saygıyla tapınmalı-
yız. Sevinçle tapınmalı-yız. Sevinçle tapınmalı-
yız çünkü, Tanrı bizim yız çünkü, Tanrı bizim 
için, kurtuluşumuz için için, kurtuluşumuz için 
çok şeyler yaptı. Tanrı’-çok şeyler yaptı. Tanrı’-
nın yaptıkları bizi sevinçlinın yaptıkları bizi sevinçli
kılar. Saygıyla tapınma-kılar. Saygıyla tapınma-

lıyız, çünkü, kutsal ve adil ola-lıyız, çünkü, kutsal ve adil ola-
nın huzurunda bulunmaktayız. nın huzurunda bulunmaktayız. 
Eğer Tanrı ile ilgili bilgimiz sınır-Eğer Tanrı ile ilgili bilgimiz sınır-
lıysa tapınmamızda zayıf kala-lıysa tapınmamızda zayıf kala-
caktır. Tanrı’yı en çok Kutsal caktır. Tanrı’yı en çok Kutsal 
Kitabımız’ı okuyarak tanıyabiliriz. Kitabımız’ı okuyarak tanıyabiliriz. 
Biliyor musunuz çocuklar Tan-Biliyor musunuz çocuklar Tan-
rı’yı tanıdıkça, O’na daha çok rı’yı tanıdıkça, O’na daha çok 
tapınma isteğiyle dolacaksınız. tapınma isteğiyle dolacaksınız. 
Bu istek sizin yüreğinizden ta-Bu istek sizin yüreğinizden ta-
şacak. Aynı zamanda tapındıkçaşacak. Aynı zamanda tapındıkça
da Tanrı’yı daha çok tanıyacası-da Tanrı’yı daha çok tanıyacası-
nız. Bir arkadaşınızla ne kadar nız. Bir arkadaşınızla ne kadar 
çok zaman geçirirseniz onu çok zaman geçirirseniz onu 
daha iyi tanırsınız değil mi? daha iyi tanırsınız değil mi? 
  Çocuklar İsa’ya güvenip, kur-  Çocuklar İsa’ya güvenip, kur-
tarıcımız olarak kabul ettiğimiztarıcımız olarak kabul ettiğimiz
andan itibaren değişmeye baş-andan itibaren değişmeye baş-
larız. Çünkü artık günahın köle-larız. Çünkü artık günahın köle-
liğinden kurtulmuşuzdur. Düşün-liğinden kurtulmuşuzdur. Düşün-
celerimiz, davranışlarımız, istek celerimiz, davranışlarımız, istek 
ve arzularımız Tanrı’yı hoşnut ve arzularımız Tanrı’yı hoşnut 
etmelidir. Bu nedenle tüm ya-etmelidir. Bu nedenle tüm ya-
şamımız boyunca değişmeye şamımız boyunca değişmeye 
devam ederiz. Mesih’e benzer devam ederiz. Mesih’e benzer 

olmak üzere Tanrı bizi değiştirir. olmak üzere Tanrı bizi değiştirir. 
Tapınma bizdeki değişimin baş Tapınma bizdeki değişimin baş 
laması için gereklidir. Biz Tanrı’-laması için gereklidir. Biz Tanrı’-
ya tapındıkça yüreklerimiz deği-ya tapındıkça yüreklerimiz deği-
şecektir. O’nun Ruh’u tüm varlı-şecektir. O’nun Ruh’u tüm varlı-
ğımızı dolduracaktır ve sevgisiy-ğımızı dolduracaktır ve sevgisiy-
le bizi kucaklayacaktır. Tanrı’ya le bizi kucaklayacaktır. Tanrı’ya 
tapınmak hayatımızdaki en ö-tapınmak hayatımızdaki en ö-
nemli şey olmalı. nemli şey olmalı. 
   Tanrı’ya tapınmanın ne oldu-   Tanrı’ya tapınmanın ne oldu-
ğunu artık daha iyi biliyorsunuz. ğunu artık daha iyi biliyorsunuz. 
Her zaman, her fırsatta ve herHer zaman, her fırsatta ve her
yerde Tanrı’ya tapınmak içinyerde Tanrı’ya tapınmak için
istekli olun. Çünkü Tanrı tapı-istekli olun. Çünkü Tanrı tapı-
nılmaya layıktır ve bizden ken-nılmaya layıktır ve bizden ken-
disine tapınmamızı ister. disine tapınmamızı ister. 

  Hepinizin Doğuş Bayramı   Hepinizin Doğuş Bayramı 
kutlu olsun çocuklar. kutlu olsun çocuklar. 
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KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Yeşaya 9:6, Mika 5:-4, 
Yeşaya 7:14

BU KONUYU KONUŞALIM
Şu iki konu üzerinde büyüklerinizle birlikte konuşun. İsa Mesih’in 
insan olduğunu nasıl anlarız? Mesela acıktı, susadı... Peki Tanrı 
olduğunu nasıl anlarız? Mesela körlerin gözlerini açtı... Sizler bu 
örnekleri çoğaltın. Sonra birlikte dua edin.    

DUA 
İsa Mesih iyi ki beden alıp bu dünyaya 
geldin ve bize Baba Tanrı’yı tanıttın. 
Ayrıca bizim günahlarımız için bu 
dünyaya geldiğin ve öldüğün için 
teşekkür ederim. İyi ki doğdun... AMİN!

Senin hayatın ne zaman başladı hatırlıyor musun? Evet doğduğun zaman başladı. Her yıl 
doğum gününü kutlarsın. Annen de o günü çok iyi anımsar. Doğduğunda minicik bir 
bebektin. İsa da minik bir bebek olarak Dünyaya geldi. Ama İsa doğduğu zaman hayata 
başlamadı. İsa çok çok çok uzun zamandan beri vardı zaten. Hatta daha Dünya var 
olmadan önce vardı. Çünkü İsa görünmeyen Tanrı’nın görüntüsüdür bunun için her 
zaman vardı, var ve var olacak. Meryem Kutsal Ruh aracılığı ile gebe kaldı ve İsa dün-
yaya geldi, yani hep var olan İsa sadece beden almış oldu. İsa hem tam olarak insan 
hem de tam olarak Tanrı idi. Bizim gibi acıktı, susadı, ağladı, oynadı ama hiç günah işle-
medi. O kutsaldı ve bizim günahlarımızı ortadan kaldırmak için geldi Dünyaya. Kim İsa 
Mesih’e yürekten güvenirse günahları bağışlanır. O zaman İsa’ya iyi ki doğdun demek 
için harika bir sebebimiz var!           

EZBER AYETİ
“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün 
yaratılışın ilk doğanı O’dur.” 
Koloseliler 1:15 

EYLEM
Bu Noel Bayramı döneminde İsa Mesih’i sık sık DÜŞÜN. Ve aynı 
zamanda sık sık ŞÜKRET! Ayrıca en az bir arkadaşına Noel’in ne 
olduğunu, yani yılbaşı olmadığı, İsa Mesih’in beden alıp dünyaya 
gelişini kutladığımız bir bayram olduğunu ANLAT.    

Tanrı’ya tapınmak nedir? 
Nasıl, hangi şekilde tapınmak 

uygundur?

Tapınma denildiğinde ilk aklınıza gelen şey nedir? Biraz düşün bakalım! Herkesin tapınma hak-kında 
bazı fikirleri ve farklı uygulamaları vardır. Tapınma özünde, Tanrı’nın kendisine ve yaptık-
larına karşı verilen doğru karşılıktır. Çünkü Tanrı’nın kendisi ve yaptıkları eşsizdir.  O’nun gibi 
başka kimse yoktur. O tek yaratan ve herşeyi devam ettirendir. O zaman teşekkürlerimize, 
övgülerimize, tapınmamıza layıktır. Peki nasıl tapınacağız? Ayakta mı duralım, oturalım mı, el-
lerimizi nasıl tutalım gibi bir çok soru akla gelir. Ama bunun yanıtı aslında çok basittir. Tapın-
ma şekli çok önemli değildir ama yürek tutumu çok önemlidir.  Alçakgönüllü bir şekilde en
yüce olana yaklaşmalıyız. O’na SAYGI ve SEVİNÇ’le tapınmalıyız. O zaman beden duruşu
 alçakgönüllülüğü, saygıyı ve sevinci ifade eder nitelikte olmalıdır. Sadece dudakla değil, 
yürekle ve vücut diliyle de Rabbe tapınmalıyız.    

KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Mezmurlar 100

EZBER AYETİ
Kapılarına şükranla,Kapılarına şükranla,
Avlularına övgüyle girin!Avlularına övgüyle girin!
Şükredin O’na, adına övgüler sunun!Şükredin O’na, adına övgüler sunun!
Mezmur 100:4Mezmur 100:4

BU KONUYU KONUŞALIM
Aile büyüklerinizle SAYGI ve SEVİNÇLE Tanrı’ya tapınma 
konusunda sohbet edin. Bu iki şeyi tapınma sırasında nasıl 
yerine getireceğinizi düşünün. 

DUA 

Tanrım kilisem ve kilisemdeki arkadaşlarım için çok 
teşekkür ederim. Birbirimizi ve Seni daha çok sev-
mek için bize yardım et. Aynı zamanda henüz müjde-
yi yani senin kurtarış haberini duymayanlara bu ha-
beri paylaşmak için bana ve arkadaşlarıma da fırsatlar 
ver diye dua ederim. AMİN! 

EYLEM
İlk tapınma zamanında Tanrı’nın yüceliğini ve kutsallığını daha 
derinden düşün. Saygı, sevinç ve alçakgönüllü bir biçimde ta-
pın! 
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kündür. İncil’in Türkçe çevirisinde pek 
fark edilmesede, İncil’in Yunanca’sında 
kafiyeli kısımlar bulmaktayız. Bu kısımla-
rın ilk Hristiyanlar’ın söylediği ilahileri 
içermektedir: Luka 1:46-55; Filipililer 
2:5-11; Koloseliler 1:15-20; 1.Timoteos 
3:16; İbraniler 1:1-3, ve 1. Petrus 2:21-
25. 

   İncil’in dışında keşfedilmiş en eski 
ilahiler ise Bodmer papirüs koleksiyo-
nunda bulunmaktadır. “Süleymanın 
Övgüleri” isimli bu ilahi kitabı 3.yüz-yıla 
tarihlenir ve içinde 42 ilahi barındırır. 
Suriye’de keşfedilen bu ilahilerin çok 
eski zamanlarda Suriye ve Güney-

doğu Anadoluda bulunan kiliseler ta-
rafından söylendiğini düşünmekteyiz. 
İlahiler çeşitli konular için Rab’be öv-
güler ve şükranlar sunar. Ayrıca İsa 
Mesih’in ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı 
hakkında çeşitli ifadeler içerir.

   Bir başka önemli bulgu ise yine 3.yüzyıla 
tarihlenen Oksirinkos papirüsüdür. Bu 
belgeyi özel kılan ise günümüze ulaşan 
en eski notalı ilahi olmasıdır! Dolaysıyla 
bu ilahinin hangi melodiyle söylendiğini 
de bilmekteyiz. İlahinin Türkçe çevirisi şu 
şekildedir:

“Deniz sessiz kalsın, 
                  yıldızlar parlamasın
Rüzgarlar dinsin, ırmaklar sussun. 
Hepsi Baba, Oğul ve 
                  Kutsal Ruh’u övsün.

Birlikte ezgi söylesinler: 
                 Amin, Amin.
Krallar diz çöksün, 
Övgüler Rab’bin olsun!
Baton güzel armağanların kaynağına,    
                  Amin ve Amin.”

    İsa Mesih dünyaya geldiğinde melek-
lerin ve çobanların ilahileriyle karşılan-
dı. Dünya’dan ayrıldığında yine öğrenci-
lerin ilahileri arasında göğe alındı. Bir
gün İsa Mesih bir borazan sesi eşliğinde 
dünyamıza geri dönecek. İmanlılar onu 
yine ilahiler ve tapınma ile karşılayacak. 
O’nunla birlikte cennette olduğumuzda 
ise O’na ebediyen tapınma sunacağız, 
mutluluğumuz ve sevincimiz hiç bitme-
yecek! Doğrusu, bunu tecrübe etmek 
için sabırsızlanıyorum!

KUTSAL KİTAP ve 

Arkeoloji

En Eski İlahilerEn Eski İlahiler
    Çocuklar, Noel geldi! İsa Mesih’in do-
ğumunu kutladığımız bu günlerde evle-
rimiz ve kiliselerimiz şenlenir. Beraberce 
bol bol ilahi söyleriz. Sevinçli ilahiler iman
hayatının olmazsa olmazlarındandır. Çün-
kü iyi bir haber aldığımızda sevinmek 
kadar doğal bir tepki yoktur! Peki imanlı 
neden sevinsin? Çok Basit. İsa Mesih dün-
yamıza geldi, şeytanı, ölümü, günahı yendi 
ve bize sonsuz yaşamı ve kendi dostluğu-
nu hediye etti. Bundan daha sevinçli bir
haber olabilir mi? Tapındığımızda Tanrı’nın
bizler için yaptıklarını hatırlarız. Bunları 
hatırladıkça da üzüntülerimizi ve sorunla-
rımızı unuturuz. Tapındıkça ve ilahi söyle-
dikçe Tanrı’nın huzurunu hayatımıza da-
vet ederiz ve sıkıntılı zamanlarımızı atlat-
mak için güç ve cesaret buluruz.

   İlk Hristiyanlar imanlarında çok güçlüy-
dülerdi çünkü bol bol tapınırlardı. İlk 
Hristiyanlar da ilahi söylemeyi çok se-
verdi. Birçok uzmana göre aslında İncil’in 
içinde çok sayıda ilahiler bulmak müm-
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                       Doğuş Sahnesi
   Dergimizin bu sayısında Noel’i yani İsa Me-
sih’in doğuşunu kutluyoruz. Bu harika olay 
bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Çünkü 
Yüce Tanrımız, öz Oğlu İsa Mesih’i kurtarıcı 
olarak dünyaya göndermiştir. İsa Mesih doğ-
duğunda meleklerden haber alan çobanlar ve o 
dönemin yıldızbilimcileri, tapınmak için İsa’nın 
doğduğu yere giderek büyük bir sevinçle İsa 
Mesih’i ziyaret ettiler. Bizler de bugün İsa 
Mesih’e tapınmamızı halen sürdürüyoruz. O’nu 
anımsamak, övgü ile dua etmek, yaptıklarını 
anlatmak ve O’nun için yaşamak bizim tapın-
mamızdır.   
   Gerekli Malzemeler:
* Cam fanus

* Kum
* İp makarası veya başka küçük ahşaplar    
  (Yusuf ve Meryem için)
* Boncuklar (baş yapmak için)
* Ağaç dalı (çam)
* Makas 
* Silikon tabancası
* Led mum veya ışıklı obje
* Ahşap çubuklar (çatı için)
* Saman ipi (çobanlara asa yapmak için)
* Renkli taşlar, bilyeler ya da boncuklar (dekor 
  için)
* Çeşitli materyaller de kullanabilirsiniz. 
* Kâğıt veya keçe (yemlik için)

Malzemeleri hazırladıktan sonra fanusa 
kumu koyarak başlayabilirsiniz. 

Malzemeleri sayı ve şekil olarak gruplandırın. Yapacağınız 
figürleri yapmadan planlamak işinizi kolaylaştıracaktır. 

Fanusun içine koyacağınız tüm fi-
gürleri silikon tabancası ile birleştirin. 

Çatı üzerinde duracak şekilde yıldızınızı 
yerleştirin. Fanusun içini istediğiniz şekilde 
dizayn edip figürlerin yerini planlayın. 

Çatıyı oluşturmak için çubukları fanusa 
sığacak şekilde sabitleyerek yapıştırın. 

Şimdi kâğıttan ya da keçeden İsa Bebek için 
sade bir yemlik yapın.

Ardından Meryem ve Yusuf’u 
silikon tabancası kullanarak 
oluşturun. 

Tüm obje ve figürleri 
yerleştirerek çalışma-
nızı tamamlayın. 

E L İ
İŞ
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BBanu’nun annesi Dilara Hanım, bir taraftan anu’nun annesi Dilara Hanım, bir taraftan 
küçük Efe’ye kalın, pufidik kar tulumunu küçük Efe’ye kalın, pufidik kar tulumunu 

giydirmeye çalışırken diğer taraftan koridorun giydirmeye çalışırken diğer taraftan koridorun 
öbür ucuna doğru seslendi, “Acele et canım! öbür ucuna doğru seslendi, “Acele et canım! 
Baban aşağıda, arabayı ısıtıyor. Assolistimizin Baban aşağıda, arabayı ısıtıyor. Assolistimizin 
gösterisine geç kalmasını istemeyiz değil mi?”.gösterisine geç kalmasını istemeyiz değil mi?”.

   “Sadece Noel programındaki şarkılardan birini    “Sadece Noel programındaki şarkılardan birini 
söyleyeceğim anne!” diye karşılık verdi Banu. söyleyeceğim anne!” diye karşılık verdi Banu. 
“Gösteri falan değil...” “Gösteri falan değil...” 

   Banu, üzerine kırmızı kadifeden bir elbise, altı-   Banu, üzerine kırmızı kadifeden bir elbise, altı-
na siyah külotlu çorap giymiş ve beline de yeşil, na siyah külotlu çorap giymiş ve beline de yeşil, 
enlice bir kurdele bağlamış olarak koridora çık-enlice bir kurdele bağlamış olarak koridora çık-
tı. Dilara Hanım kızını beğeni dolu gözlerle sü-tı. Dilara Hanım kızını beğeni dolu gözlerle sü-
zerek, “Haklısın canım” dedi. “Bu bir gösteri de-zerek, “Haklısın canım” dedi. “Bu bir gösteri de-
ğil belki ama bugün Noel olduğu için kiliseye ğil belki ama bugün Noel olduğu için kiliseye 
çok fazla kişi gelecek. Yani bugünkü tapınma çok fazla kişi gelecek. Yani bugünkü tapınma 
çok özel bir tapınma olacak. Kabul et, senin solo çok özel bir tapınma olacak. Kabul et, senin solo 
şarkının da bu tapınmada çok önemli bir yeri şarkının da bu tapınmada çok önemli bir yeri 
var!”var!”

   Banu’nun yanakları hafifçe kızarmıştı. Gü-   Banu’nun yanakları hafifçe kızarmıştı. Gü-
lümsedi. İtiraf etmese de aslında o da ses-lümsedi. İtiraf etmese de aslında o da ses-
lendireceği solo konusunda en az annesi lendireceği solo konusunda en az annesi 
kadar heyecanlıydı. Şarkı söylemeyi kadar heyecanlıydı. Şarkı söylemeyi 

çok seviyordu. Kilise’de onu çok seviyordu. Kilise’de onu 
en mutlu eden şeylerden biri en mutlu eden şeylerden biri 
buydu. Onların kilisesinde bolca buydu. Onların kilisesinde bolca 
şarkı söylenirdi. Bu şarkıların şarkı söylenirdi. Bu şarkıların 
bazılarında sadece yumuşak bir bazılarında sadece yumuşak bir 
piyano ya da arka planda ona piyano ya da arka planda ona 
katılan bir flüt veya keman eşlik katılan bir flüt veya keman eşlik 
ederdi.  Bazı şarkılara ise çok ederdi.  Bazı şarkılara ise çok 
canlı gitar ve perküsyon ritimleri canlı gitar ve perküsyon ritimleri 
kullanılırdı. Kimi şarkılarsa kullanılırdı. Kimi şarkılarsa 
insanda dans etme isteği insanda dans etme isteği 
uyandırırdı. Pazar ibadetinde uyandırırdı. Pazar ibadetinde 
dans etmek pek sık rastlanan dans etmek pek sık rastlanan 
bir şey olmasa da ne zaman saz, bir şey olmasa da ne zaman saz, 
darbuka ve bendir eşliğinde darbuka ve bendir eşliğinde 
gerçek bir Türk şarkısı çalınsa, gerçek bir Türk şarkısı çalınsa, 
oturduğunuz yerde tempo oturduğunuz yerde tempo 
tutmadan duramazdınız. tutmadan duramazdınız. 

   Banu sadece 11 yaşında olduğu    Banu sadece 11 yaşında olduğu 
için tapınma grubunun düzenli için tapınma grubunun düzenli 
bir üyesi değildi elbette ama bir üyesi değildi elbette ama 
bugün Noel’di! Bebek İsa’nın bugün Noel’di! Bebek İsa’nın 
doğumunu kutlayacakları bu doğumunu kutlayacakları bu 
coşkulu organizasyonun ön coşkulu organizasyonun ön 
sıralarında daima çocuklara yer sıralarında daima çocuklara yer 
verirlerdi. Banu bu yıl “Sakin verirlerdi. Banu bu yıl “Sakin 
Gece” ve “Çobanlar Geliyor”u Gece” ve “Çobanlar Geliyor”u 
söyleyecek olan çocuk korosunda söyleyecek olan çocuk korosunda 
görev almıştı.  Koro, uzun görev almıştı.  Koro, uzun 
elbiseler ve başlarında örtülerle elbiseler ve başlarında örtülerle 
Meryem’i, Yusuf’u, çobanları Meryem’i, Yusuf’u, çobanları 

ve melekleri canlandıran diğer ve melekleri canlandıran diğer 
çocukların arkasında duracaktı. çocukların arkasında duracaktı. 
Banu başlarda içten içe Meryem Banu başlarda içten içe Meryem 
rolünü oynamak istemişti ama rolünü oynamak istemişti ama 
sonra Meryem’in hiç konuşmadan sonra Meryem’in hiç konuşmadan 
veya şarkı söylemeden sessizce veya şarkı söylemeden sessizce 
oturduğunu fark etti. Meryem’in oturduğunu fark etti. Meryem’in 
yaptığı tek şey diğer kostümlü yaptığı tek şey diğer kostümlü 
karakterlerin arasında öylece karakterlerin arasında öylece 
oturup yemliğe yatırılmış olan oturup yemliğe yatırılmış olan 
battaniyeye sarılı bir oyuncak battaniyeye sarılı bir oyuncak 
bebeğe bakmaktı!bebeğe bakmaktı!

    Banu, Sakin Gece’nin ilk    Banu, Sakin Gece’nin ilk
dörtlüğünü solo olarak söyleye-dörtlüğünü solo olarak söyleye-
cekti. İkinci dörtlükte koro ona cekti. İkinci dörtlükte koro ona 
eşlik edecekti. Son dörtlüğü iseeşlik edecekti. Son dörtlüğü ise
oradaki herkesle birlikte söyleye-oradaki herkesle birlikte söyleye-
ceklerdi. İki hafta boyunca evle-ceklerdi. İki hafta boyunca evle-
ri Banu’nun söylediği şu tatlı ri Banu’nun söylediği şu tatlı 
melodiyle dolmuştu;melodiyle dolmuştu;

   “Sakin gece, kutsal gece    “Sakin gece, kutsal gece 
    Uyurlar şehirde    Uyurlar şehirde
    Tek Meryem ve Yusuf nöbette    Tek Meryem ve Yusuf nöbette
    Tatlı Kutsal Bebek yemlikte    Tatlı Kutsal Bebek yemlikte
    Uyu, İsa, rahatla    Uyu, İsa, rahatla
    Uyu, İsa, rahatla.”    Uyu, İsa, rahatla.”

    Banu bazen bu şarkıyı söyler-    Banu bazen bu şarkıyı söyler-
ken “İsa”yerine “Efe” derdi. O za-ken “İsa”yerine “Efe” derdi. O za-
man Efe hemen yere yatar ve man Efe hemen yere yatar ve 

ÖYKÜÖYKÜ
TapınmaTapınma

Bir Daha, Bir Daha!Bir Daha, Bir Daha!
 "Malumatfürûş’un katkılarıyla..."
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attığınızda adeta güzelliklerle ve attığınızda adeta güzelliklerle ve 
neşeyle dolu gizemli bir dünyaya neşeyle dolu gizemli bir dünyaya 
ışınlanmış gibi oluyordunuz.ışınlanmış gibi oluyordunuz.

   Banu, kurabiye tepsisini ve pal-   Banu, kurabiye tepsisini ve pal-
tosunu alarak annesi ve kardeşiy-tosunu alarak annesi ve kardeşiy-
le birlikte merdivenlere doğru le birlikte merdivenlere doğru 
yürüdü. Onları bekleyen sıcacıkyürüdü. Onları bekleyen sıcacık
bir arabaya binecekleri için min-bir arabaya binecekleri için min-
nettardı. Otoparktan çıktıklarında nettardı. Otoparktan çıktıklarında 
Banu cama vurmaya başlayan mi-Banu cama vurmaya başlayan mi-
nik kar tanelerini fark etti. Eliyle nik kar tanelerini fark etti. Eliyle 
bebek koltuğunun yanındaki camı bebek koltuğunun yanındaki camı 
işaret ederek, “Bak Efe! Kar yağı-işaret ederek, “Bak Efe! Kar yağı-
yor!” dedi. Efe, başını çevirmiş, yor!” dedi. Efe, başını çevirmiş, 
cama vuran kar tanelerini erime-cama vuran kar tanelerini erime-
den önce yakalamaya çalışıyordu. den önce yakalamaya çalışıyordu. 
Banu güldü, “Onlar camın diğer Banu güldü, “Onlar camın diğer 
tarafında Efe. Kara dokunmak tarafında Efe. Kara dokunmak 
için kiliseye varmamızı beklemen için kiliseye varmamızı beklemen 
gerek”. Efe heyecanla bacaklarını gerek”. Efe heyecanla bacaklarını 
salladı.salladı.

   Henüz çok yol almamışlardı ki    Henüz çok yol almamışlardı ki 
minik kar taneleri büyüyüp beyaz minik kar taneleri büyüyüp beyaz 
pamuk toplarına dönüşmeye ve pamuk toplarına dönüşmeye ve 
sileceklerin zor yetişeceği kadar sileceklerin zor yetişeceği kadar 
yoğunlaşmaya başladı. Efe hala yoğunlaşmaya başladı. Efe hala 
heyecanla bacaklarını sallıyordu heyecanla bacaklarını sallıyordu 
ama Banu annesiyle babasının ama Banu annesiyle babasının 
birbirlerine endişeyle baktıklarını birbirlerine endişeyle baktıklarını 
fark etti.fark etti.

“Zamanında kilisede olabilecek “Zamanında kilisede olabilecek 
miyiz?” diye sordu.miyiz?” diye sordu.

   Babası Cihan Bey, sakin bir ses   Babası Cihan Bey, sakin bir ses
tonuyla, “Oldukça iyi kar lastikle-tonuyla, “Oldukça iyi kar lastikle-
rimiz var tatlım. Merak etme, kili-rimiz var tatlım. Merak etme, kili-
seye gidebiliriz…” dedi ama ekle-seye gidebiliriz…” dedi ama ekle-
meden de edemedi, “Ancak ‘zama-meden de edemedi, “Ancak ‘zama-
nında’ orada olma kısmı için söz nında’ orada olma kısmı için söz 
veremiyorum…”veremiyorum…”

   Banu arkasına yaslanıp zamanın-   Banu arkasına yaslanıp zamanın-
da kiliseye varamazlarsa her şeyin da kiliseye varamazlarsa her şeyin 
nasıl berbat olacağını düşünmeye nasıl berbat olacağını düşünmeye 
başladı. Dilara Hanım da aynı şey-başladı. Dilara Hanım da aynı şey-
leri düşünüyor olmalıydı. “Geç ka-leri düşünüyor olmalıydı. “Geç ka-
lırsak ikramlıkları kim hazırlaya-lırsak ikramlıkları kim hazırlaya-
cak?” diye sordu. cak?” diye sordu. 

   “Sorma…” dedi Cihan Bey, “Ben    “Sorma…” dedi Cihan Bey, “Ben 
de geç kalırsak ses sistemini kimin de geç kalırsak ses sistemini kimin 
ayarlayacağını düşünüyordum…”ayarlayacağını düşünüyordum…”

   Uzun bir sessizliğin ardından Ba-   Uzun bir sessizliğin ardından Ba-
nu, “Ben de geç kalırsak benim so-nu, “Ben de geç kalırsak benim so-
lomu kimin söyleyeceğini merak lomu kimin söyleyeceğini merak 
ediyordum” dedi hayal kırıklığıyla.ediyordum” dedi hayal kırıklığıyla.

   Dilara Hanım gülümsedi, “Merak    Dilara Hanım gülümsedi, “Merak 
etme Banuşum, kiliseye o kadar etme Banuşum, kiliseye o kadar 
da geç kalmayız.” dedi ve eşine da geç kalmayız.” dedi ve eşine 
dönerek, “Öyle değil mi hayatım?” dönerek, “Öyle değil mi hayatım?” 

uyuyormuş gibi yapardı. Şimdiyse uyuyormuş gibi yapardı. Şimdiyse 
Dilara Hanım Efe’nin ayaklarını Dilara Hanım Efe’nin ayaklarını 
botlara sokmak için mücadele botlara sokmak için mücadele 
veriyordu. Banu’ya bakarak veriyordu. Banu’ya bakarak 
“Tatlım, masanın üzerindeki “Tatlım, masanın üzerindeki 
kurabiye tepsisini alabilir misin?” kurabiye tepsisini alabilir misin?” 
dedi.dedi.

   Banu mutfağa gitti. Noel ağacı,    Banu mutfağa gitti. Noel ağacı, 
yıldız ve melek biçiminde  kesile-yıldız ve melek biçiminde  kesile-
rek pişirilmiş, üzeri rengarenk rek pişirilmiş, üzeri rengarenk 
süslenerek sıra sıra tepsiye di-süslenerek sıra sıra tepsiye di-
zilmiş olan kurabiyeleri görünce zilmiş olan kurabiyeleri görünce 
gözleri parladı. Ne zaman Noel gözleri parladı. Ne zaman Noel 

gibi özel bir gün olsa herkes elin-gibi özel bir gün olsa herkes elin-
den gelen bir şeyi yaparak kat-den gelen bir şeyi yaparak kat-
kıda bulunurdu. Yemek pişire-kıda bulunurdu. Yemek pişire-
bilenler kısır, börek ve çeşit çe-bilenler kısır, börek ve çeşit çe-
şit kurabiyeler yaparlardı. Maran-şit kurabiyeler yaparlardı. Maran-
goz Hasan Abi, küçük bir sahnegoz Hasan Abi, küçük bir sahne
ve Bebek İsa için otantik görü-ve Bebek İsa için otantik görü-
nümlü bir yemlik yapmıştı. nümlü bir yemlik yapmıştı. 
Kadriye Hanım ise iç mimardı. Kadriye Hanım ise iç mimardı. 
Geçen hafta sonu tüm zamanını Geçen hafta sonu tüm zamanını 
kilisedeki ışıkları, mumları ve kilisedeki ışıkları, mumları ve 
bitkilerin yerlerini düzenlemeye bitkilerin yerlerini düzenlemeye 
ayırmıştı. İşini o kadar iyi ayırmıştı. İşini o kadar iyi 
yapmıştı ki kiliseden içeri adım yapmıştı ki kiliseden içeri adım 
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diye sordu.diye sordu.

   Cihan Bey cevap vermeye fırsat    Cihan Bey cevap vermeye fırsat 
bulamadan olanca gücüyle frene bulamadan olanca gücüyle frene 
basmak zorunda kaldı. Araba yanabasmak zorunda kaldı. Araba yana
doğru kaymaya başlamıştı. Banu doğru kaymaya başlamıştı. Banu 
gözlerini kapadı. Neyse ki Cihan gözlerini kapadı. Neyse ki Cihan 
Bey direksiyon hakimiyetini sağla-Bey direksiyon hakimiyetini sağla-
yabilmişti. Arabanın yönünü dü-yabilmişti. Arabanın yönünü dü-
zeltti ve öndeki araca çarpmaları-zeltti ve öndeki araca çarpmaları-
na santimetreler kala durmayı na santimetreler kala durmayı 
başardı. Banu gözlerini açtığında başardı. Banu gözlerini açtığında 
kayan tek aracın kendilerininki kayan tek aracın kendilerininki 
olmadığını fark etti. Yola şöyle bir olmadığını fark etti. Yola şöyle bir 
baktığında en az 10 aracın değişik baktığında en az 10 aracın değişik 
açılarda durmuş olduğunu ve bazı açılarda durmuş olduğunu ve bazı 
sürücülerin bütün yolu tıkayan sürücülerin bütün yolu tıkayan 
bir minibüse doğru yürümekte bir minibüse doğru yürümekte 
olduklarını gördü.olduklarını gördü.

   Üzüntüyle başını geriye attı ve    Üzüntüyle başını geriye attı ve 
“Artık kiliseye gidebileceğimizi hiç “Artık kiliseye gidebileceğimizi hiç 
sanmıyorum.”  dedi.sanmıyorum.”  dedi.

    Cihan Bey el frenini çekerek     Cihan Bey el frenini çekerek 
iç geçirdi. “Yolun açılması için bir iç geçirdi. “Yolun açılması için bir 
şeyler yapabilir miyim, inip bir şeyler yapabilir miyim, inip bir 
bakayım” dedi. İnmeden önce bakayım” dedi. İnmeden önce 
de arka koltuğa dönüp Banu’ya de arka koltuğa dönüp Banu’ya 
göz kırptı, “Noel programına göz kırptı, “Noel programına 
yetiştirmemiz gereken bir assolist yetiştirmemiz gereken bir assolist 
var arabada!”var arabada!”

   Banu, babası kapıyı açar açmaz    Banu, babası kapıyı açar açmaz 
soğuk havayı hissetti. Babası hız-soğuk havayı hissetti. Babası hız-
lıca dışarı çıkmış, yokuşu tırman-lıca dışarı çıkmış, yokuşu tırman-
maya başlamıştı bile. “BÜTÜN maya başlamıştı bile. “BÜTÜN 
tapınma programını kaçıracağız!” tapınma programını kaçıracağız!” 
diye haykırdı Banu, yaşlı gözlerle.diye haykırdı Banu, yaşlı gözlerle.

   Dilara Hanım bir an için sessiz    Dilara Hanım bir an için sessiz 
kaldı. Sonra Banu’ya dönerek “Tat-kaldı. Sonra Banu’ya dönerek “Tat-
lım, Noel Tapınması için hayal et-lım, Noel Tapınması için hayal et-
tiğin şey bu değildi, biliyorum amatiğin şey bu değildi, biliyorum ama
bugün Noel ve ... biz şu anda za-bugün Noel ve ... biz şu anda za-
ten tapınıyoruz...”ten tapınıyoruz...”

   Banu’nun kafası karışmıştı. “Ne    Banu’nun kafası karışmıştı. “Ne 
demek istiyorsun anne?” diye sor-demek istiyorsun anne?” diye sor-
du. “Şu anda ne tapınıyoruz ne du. “Şu anda ne tapınıyoruz ne 
şarkı söylüyoruz ne de ona benzer şarkı söylüyoruz ne de ona benzer 
bir şey yapıyoruz. Yaptığımız tek bir şey yapıyoruz. Yaptığımız tek 
şey arabanın içinde oturup ne şey arabanın içinde oturup ne 
zaman açılacağı belli olmayan bir zaman açılacağı belli olmayan bir 
yolda beklemek!”yolda beklemek!”

   Dilara Hanım arka koltuğa doğ-   Dilara Hanım arka koltuğa doğ-
ru uzanıp Banu’nun omzuna do-ru uzanıp Banu’nun omzuna do-
kundu. “Tatlım, biliyorsun ki ta-kundu. “Tatlım, biliyorsun ki ta-
pınmak, sadece kiliseye gidip şarkı pınmak, sadece kiliseye gidip şarkı 
söylemekten ibaret bir şey değil. söylemekten ibaret bir şey değil. 
Tapınmak aslında başkalarına Tapınmak aslında başkalarına 
yardım etmek, beklemek ve Tan-yardım etmek, beklemek ve Tan-
rı’nın seninle olduğunu bilmek; rı’nın seninle olduğunu bilmek; 
aynı zamanda nerede olursan aynı zamanda nerede olursan 

ol Tanrı’ya şükretmek demek! ol Tanrı’ya şükretmek demek! 
Romalılar 12:1 ayetinde Pavlus, Romalılar 12:1 ayetinde Pavlus, 
“ruhsal tapınmamızın” Tanrı’nın “ruhsal tapınmamızın” Tanrı’nın 
bize karşı merhametli olduğunu bize karşı merhametli olduğunu 
hatırlamak ve kendimizi O’na “ya-hatırlamak ve kendimizi O’na “ya-
şayan kurbanlar” olarak sunmak şayan kurbanlar” olarak sunmak 
olduğunu söylüyor. Görüyor mu-olduğunu söylüyor. Görüyor mu-
sun? Baban koşup birilerine yar-sun? Baban koşup birilerine yar-
dım ettiğinde aslında Tanrı’ya ta-dım ettiğinde aslında Tanrı’ya ta-
pınmış oluyor!”pınmış oluyor!”

   Banu bir süre düşündü. Önce    Banu bir süre düşündü. Önce 
Efe’ye sonra annesine baktı ve Efe’ye sonra annesine baktı ve 
“İyi ama biz şu an böyle bir şey “İyi ama biz şu an böyle bir şey 
yapmıyoruz ki...” dedi.yapmıyoruz ki...” dedi.

   O anda aniden arabaya bir şe-   O anda aniden arabaya bir şe-
yin çarptığını hissettiler. Banu, yin çarptığını hissettiler. Banu, 
arabanın camından dışarı bakar-arabanın camından dışarı bakar-
ken kaşla göz arasında yaşlı bir ken kaşla göz arasında yaşlı bir 
kadının kayarak yere düştüğünü kadının kayarak yere düştüğünü 
görmüştü.görmüştü.

   “Ayyy.! Canım yaaa...” diye bağır-   “Ayyy.! Canım yaaa...” diye bağır-
dı Dilara Hanım ve olan biteni da-dı Dilara Hanım ve olan biteni da-
ha iyi görebilmek için camdan dı-ha iyi görebilmek için camdan dı-
şarıya baktı. “Kadıncağız tam da şarıya baktı. “Kadıncağız tam da 
bizim arabanın yanına düştü! Banu bizim arabanın yanına düştü! Banu 
sen burada Efe’yle kal ve sakın sen burada Efe’yle kal ve sakın 
onu koltuğundan çıkarma. Ben dü-onu koltuğundan çıkarma. Ben dü-
şen hanıma yardım edeyim!” dedi şen hanıma yardım edeyim!” dedi 
ve dikkatlice kapıyı açtı.  Dışarıya ve dikkatlice kapıyı açtı.  Dışarıya 

çıkıp kadının yanına çömeldi.çıkıp kadının yanına çömeldi.

   Annesi yolcu kapısını sonuna ka-   Annesi yolcu kapısını sonuna ka-
dar açınca Banu soğuk havayı ye-dar açınca Banu soğuk havayı ye-
niden iliklerinde hissetti. Yere niden iliklerinde hissetti. Yere 
düşmüş olan kadın ve annesinin düşmüş olan kadın ve annesinin 
konuşmaları boğuk bir şekilde ara-konuşmaları boğuk bir şekilde ara-
banın içinden duyuluyordu. O sı-banın içinden duyuluyordu. O sı-
rada Efe ağlamaya başladı. Anne-rada Efe ağlamaya başladı. Anne-
sini istiyordu. Banu içgüdüsel ola-sini istiyordu. Banu içgüdüsel ola-
rak kardeşine doğru döndü ve rak kardeşine doğru döndü ve 
“Şşşş... Tamam Efe’ciğim... Şşşşş... “Şşşş... Tamam Efe’ciğim... Şşşşş... 
şşşş...şşşş...” diyerek kardeşinin şşşş...şşşş...” diyerek kardeşinin 
koltuğunu ileri geri hafif hafif koltuğunu ileri geri hafif hafif 
sallamaya başladı.sallamaya başladı.

   Efe durumdan pek memnun ol-   Efe durumdan pek memnun ol-
masa da yine de mızmızlanmayı masa da yine de mızmızlanmayı 
bırakıp ablasına baktı. Banu hiç bırakıp ablasına baktı. Banu hiç 
düşünmeden Efe’ye doğru eğildi düşünmeden Efe’ye doğru eğildi 
ve kardeşinin kulağına şu ezgiyi ve kardeşinin kulağına şu ezgiyi 
söylemeye başladı;söylemeye başladı;

   “Sakin gece, kutsal gece    “Sakin gece, kutsal gece 
    Uyurlar şehirde    Uyurlar şehirde
    Tek Meryem ve Yusuf nöbette    Tek Meryem ve Yusuf nöbette
    Tatlı Kutsal Bebek yemlikte    Tatlı Kutsal Bebek yemlikte
     Uyu, İsa, rahatla     Uyu, İsa, rahatla
     Uyu, İsa, rahatla.”     Uyu, İsa, rahatla.”

    Efe, “Bir daha,” dedi. Sesi yumu-    Efe, “Bir daha,” dedi. Sesi yumu-
şacıktı. “Bir daha! Efe uyu...”şacıktı. “Bir daha! Efe uyu...”
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Banu gülümsedi. Noel şarkısını Banu gülümsedi. Noel şarkısını 
dörtlüğün sonundaki “İsa” kelime-dörtlüğün sonundaki “İsa” kelime-
sini bazen “Efe”yle değiştirerek sini bazen “Efe”yle değiştirerek 
tekrar ve tekrar ve tekrar söyledi tekrar ve tekrar ve tekrar söyledi 
kardeşine. kardeşine. 

   Nihayet babası arabaya dön-   Nihayet babası arabaya dön-
düğünde mahalleden birileri dü-düğünde mahalleden birileri dü-
şen kadını tanımış ve ailesine ha-şen kadını tanımış ve ailesine ha-
ber vermişlerdi. Akrabaları he-ber vermişlerdi. Akrabaları he-
men gelip onu evine götürmek men gelip onu evine götürmek 
istediler. Ama yaşlı kadın gitme-istediler. Ama yaşlı kadın gitme-
den önce Banu’nun annesine den önce Banu’nun annesine 
sımsıkı sarıldı. Kendisiyle birlikte sımsıkı sarıldı. Kendisiyle birlikte 
bekleyip onu sakinleştirdiği için bekleyip onu sakinleştirdiği için 
teşekkür etmek istemişti.teşekkür etmek istemişti.

   Her ne kadar kar yağışı devam    Her ne kadar kar yağışı devam 
ediyor olsa da yol açılmış ve trafik ediyor olsa da yol açılmış ve trafik 
akmaya başlamıştı. Banu ve ailesi akmaya başlamıştı. Banu ve ailesi 
yavaş yavaş ilerleyerek kiliseye yavaş yavaş ilerleyerek kiliseye 
ulaşmayı başardılar. 45 dakika geç ulaşmayı başardılar. 45 dakika geç 
kalmışlardı ama tapınma başlayalı kalmışlardı ama tapınma başlayalı 
yalnızca 15 dakika olmuştu çünkü yalnızca 15 dakika olmuştu çünkü 
diğer kişiler de aniden bastıran diğer kişiler de aniden bastıran 
kar fırtınasına yakalanarak geç kal-kar fırtınasına yakalanarak geç kal-
mışlardı.  Banu ve ailesi kiliseden mışlardı.  Banu ve ailesi kiliseden 
içeri girdiğinde herkes olabildiğin-içeri girdiğinde herkes olabildiğin-
ce yüksek bir sesle onun en sev-ce yüksek bir sesle onun en sev-
diği ilahilerden birini söylüyordu;diği ilahilerden birini söylüyordu;
        
    “Rabb’in gayreti!    “Rabb’in gayreti!

    Bunu sağlayacak,         Bunu sağlayacak,     
                       gerçekleştirecek!”                       gerçekleştirecek!”

    Banu şöyle bir etrafına bakındı     Banu şöyle bir etrafına bakındı 
ve o an anladı ki gereken neyse ve o an anladı ki gereken neyse 
onu yaparak kendini “yaşayan bir onu yaparak kendini “yaşayan bir 
kurban” gibi Tanrı’ya sunan ve bu kurban” gibi Tanrı’ya sunan ve bu 
şekilde tapınan sadece o ve ailesi şekilde tapınan sadece o ve ailesi 
değildi. Enstrümanların dengeli değildi. Enstrümanların dengeli 
ve güzel çıkan sesinden anlaşıldığı ve güzel çıkan sesinden anlaşıldığı 
kadarıyla birileri oldukça iyi işkadarıyla birileri oldukça iyi iş
çıkarmış ve ses sistemini ayarla-çıkarmış ve ses sistemini ayarla-
mıştı. Kadriye Hanım üstüne dü-mıştı. Kadriye Hanım üstüne dü-
şeni en güzel şekilde yapmış veşeni en güzel şekilde yapmış ve
her yeri ışıklarla, mumlarla veher yeri ışıklarla, mumlarla ve
daha bir çok harika şeyle donat-daha bir çok harika şeyle donat-
mıştı. Birileri annesinin boşluğunu mıştı. Birileri annesinin boşluğunu 
doldurarak tüm tatlı-tuzlu ikram-doldurarak tüm tatlı-tuzlu ikram-
ları dizmiş ve masanın krallara ları dizmiş ve masanın krallara 
layık bir ziyafet sofrası gibi görün-layık bir ziyafet sofrası gibi görün-
mesini sağlamıştı. Sonunda sıra mesini sağlamıştı. Sonunda sıra 
çocukların sahneye çıkıp şarkı çocukların sahneye çıkıp şarkı 
söylemelerine gelmişti. Banu sah-söylemelerine gelmişti. Banu sah-
nede Meryem, Yusuf ve Bebek nede Meryem, Yusuf ve Bebek 
İsa’nın arkasındaki yerini aldığında İsa’nın arkasındaki yerini aldığında 
hâlâ biraz gergindi. Ya bir hata hâlâ biraz gergindi. Ya bir hata 
yaparsa? Ya şarkıya yanlış tonda yaparsa? Ya şarkıya yanlış tonda 
girerse? “Pekala, bu bir sahne girerse? “Pekala, bu bir sahne 
performansı değil. Bu sadece performansı değil. Bu sadece 
Noel programındaki şarkılardan Noel programındaki şarkılardan 
biri.” diye düşünerek kendini biri.” diye düşünerek kendini 
rahatlatmaya çalıştı. Sonra rahatlatmaya çalıştı. Sonra 

annesinin arabada söyledikleri annesinin arabada söyledikleri 
aklına geldi. Annesi, “Tapınma, aklına geldi. Annesi, “Tapınma, 
Tanrı’nın bize karşı ne kadar mer-Tanrı’nın bize karşı ne kadar mer-
hametli olduğunu hatırlamak ve hametli olduğunu hatırlamak ve 
o an ne gerekiyorsa onu yaparak o an ne gerekiyorsa onu yaparak 
kendimizi “yaşayan bir kurban” kendimizi “yaşayan bir kurban” 
gibi Tanrı’ya sunabilmektir” demiş-gibi Tanrı’ya sunabilmektir” demiş-
ti. Banu’nun bakışları yemlikte ti. Banu’nun bakışları yemlikte 
uyumakta olan Bebek İsa’ya yö-uyumakta olan Bebek İsa’ya yö-
neldi o anda.neldi o anda.

   Banu sonra salondaki seyircilere    Banu sonra salondaki seyircilere 
şöyle bir baktı. Kardeşi kocaman şöyle bir baktı. Kardeşi kocaman 
bir gülümsemeyle ona bakıyordu. bir gülümsemeyle ona bakıyordu. 
Müzik başlamadan hemen önceMüzik başlamadan hemen önce
Efe’nin “BİR DAHA YAP!” diyenEfe’nin “BİR DAHA YAP!” diyen
cıvıltılı sesini duydu ve gülümse-cıvıltılı sesini duydu ve gülümse-
yerek Banu şarkısını söylemeye yerek Banu şarkısını söylemeye 
başladı;başladı;

    “Sakin gece, kutsal gece     “Sakin gece, kutsal gece 
     Uyurlar şehirde     Uyurlar şehirde
     Tek Meryem ve Yusuf nöbette     Tek Meryem ve Yusuf nöbette
     Tatlı Kutsal Bebek yemlikte     Tatlı Kutsal Bebek yemlikte
     Uyu, İsa, rahatla     Uyu, İsa, rahatla
     Uyu, İsa, rahatla.”     Uyu, İsa, rahatla.”
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Kare şeklindeki bir kağıdı önce (1) yukarıdan aşağıya doğru ortadan ikiye, ardından (2)Kare şeklindeki bir kağıdı önce (1) yukarıdan aşağıya doğru ortadan ikiye, ardından (2)
                   üst köşelerinden alt kenar orta noktasına doğru katlanıyor. Elde                      üst köşelerinden alt kenar orta noktasına doğru katlanıyor. Elde   
                   edilen üçgen, şekilde (3) gösterildiği gibi makasla kesiliyor. Kesi-                   edilen üçgen, şekilde (3) gösterildiği gibi makasla kesiliyor. Kesi-
                   len kağıdın geri açıldığındaki şekli, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?                   len kağıdın geri açıldığındaki şekli, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
                                      

Resimdeki her insan farklı Resimdeki her insan farklı 
bir sayıyı temsil ediyor. bir sayıyı temsil ediyor. 
Her satır ve sütunun Her satır ve sütunun 
sonunda, resimlerle sonunda, resimlerle 
temsil edilen sayıların temsil edilen sayıların 
toplamı verilmiş. Toplama toplamı verilmiş. Toplama 
işlemlerinin sonucuna işlemlerinin sonucuna 
bakarak soru işaretinin bakarak soru işaretinin 
kaç olduğunu bulmaya kaç olduğunu bulmaya 
çalışınçalışın

Yedi Farkı BulunBUL-MA-CA 
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DENEYLER ve GERÇEKLER

   Merhaba çocuklar,
Havalar soğumaya başladı. Bazı şehirlerde kar bile yağdı. Kar topu oynadınız mı 
bilmiyorum ama bugün sizlerle evimizde kar taneleri yapacağız. Hazırsanız baş-
layalım.

güzelce karıştıralım. Sonrasında şönili kavanozdan sarkıtalım ve 1 gün bekletelim. 1 gün 
sonunda kar tanesinin kristalleştiğini görüyoruz. 
   Çocuklar boraks bir kristal örneğidir. Sıcak suda boraks çözünür ve su soğuduğunda 
kristalleşir. Böylelikle kar tanelerimiz kristalleşir. Ne kadar harika görünüyor değil mi 😊 
Dilerseniz evinizdeki çam ağacına asabilirsiniz. 😊 
   Çocuklar biliyor musunuz, her bir kar tanesi birbirinden farklıdır. Farklı biçimleri ve 
farklı büyüklükleri vardır. Tanrı’da bizleri kendi benzerliğinde ve bizlere ait özelliklerle 
farklı farklı yaratmıştır. O’nun gözünde her birimiz biriciğiz. Tanrı hepimizi ayrı ayrı o 
kadar çok seviyor ki. Tanrı’ya tapınırken O’nun bize olan sevgisini her zaman hatırla-
yalım. Farklılıklarımız için şükredelim. Birbirimizin farklılıklarını görelim ama “onda var 
bende niye yok” demeyelim. Çünkü Tanrı bu şekilde olmasını istemiştir. 
   

   MALZEMELER
* Boraks 
* Şönil
* Kavanoz

* Sıcak su
* Dondurma çubuğu/ tahta çubuk
* İp

   DENEY ZAMANI
   Öncelikle şönilimize kar tanesi şeklini verelim. Her kar tanesi farklı yapıda olduğu 
için sizler de farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. 
   Şeklimizi oluşturduktan sonra şönilin bir ucuna ip bağlayıp diğer ucuna tahta çubuğa 
bağlayalım. Ardından sıcak suyu kavanoza boşaltalım ve 3 çorba kaşığı boraks ekleyip
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