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Deneyler ve gerçekler

İÇİNDEKİLER

   

Merhaba Çocuklar,

Hayatta her şey gibi zaman da ne kadar hızlı 
geçiyor. Bir bakıyoruz yaz dönemindeyiz sonra 
bir daha bakıyoruz ki sonbahar gelmiş bile. Kutsal 
Kitap’ta söylendiği gibi “her şeyin bir zamanı 
var…”

Şimdi ise yeni bir dergiyi okuma zamanı. 
Bu dergide üçlü birliğin bir parçası olan Kutsal 
Ruh konusunu işledik. Daha önceki dergilerden 
hatırlayacağınız gibi üçlük içinde tek olan Tanrı’ya 
inandığımızı söylemiştik. Sizi çok iyi anlıyoruz, 
bu konuyu hemen kavramak başta kolay gelmiyor 
ama yazıları okudukça, örnekleri düşündükçe ve 
özellikle dua ile Tanrı’dan yardım istedikçe, Kutsal 
Ruh kendisinin kim olduğunu size açıklayacaktır.
Kutsal Ruh’un diğer bir adı da Yardımcı’dır. Zor 
anlarınızda, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
yani korktuğunuzda, kaygılandığınızda yalnız 
hissettiğimizde dua ile Kutsal Ruh’un yardımını 
dileyelim ve sonra sessizce yüreğimizde O’nun 
sesini işitmek, tesellisini duymak için bekleyelim. 
Hepinize harika bir eğitim öğretim yılı ve başarılar 
dileriz. 
   
İbrahim Abi 
  
ibrahimabiye@gmail.com 
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  Merhaba Çocuklar,  Merhaba Çocuklar,
  Daha önce Kutsal Ruh hak-  Daha önce Kutsal Ruh hak-
kında hiç duydunuz mu? Kutsal kında hiç duydunuz mu? Kutsal 
Kitap’ınızı okurken, kilisede ya Kitap’ınızı okurken, kilisede ya 
da Pazar okulu derslerinizde da Pazar okulu derslerinizde 
duymuş olmalısınız. Ama duy-duymuş olmalısınız. Ama duy-
madıysanız hiç üzülmeyin, der-madıysanız hiç üzülmeyin, der-
gimizin bu sayısının konusu gimizin bu sayısının konusu 
Kutsal RuhKutsal Ruh ve O’nun hakkında  ve O’nun hakkında 
birçok şeye değineceğiz.birçok şeye değineceğiz.
  Öncelikle “Kutsal Ruh kim-  Öncelikle “Kutsal Ruh kim-
dir?” sorusunu yanıtlayalım. dir?” sorusunu yanıtlayalım. 
Adından da anlaşıldığı gibi O Adından da anlaşıldığı gibi O 
Ruh’tur. Yani gözlerimizle göre-Ruh’tur. Yani gözlerimizle göre-
bildiğimiz, elimizle dokunabildi-bildiğimiz, elimizle dokunabildi-
ğimiz bir varlık değildir. Kutsal ğimiz bir varlık değildir. Kutsal 
Ruh’u kimse göremese de, do-Ruh’u kimse göremese de, do-
kunamasa da kesinlikle gerçek-kunamasa da kesinlikle gerçek-
tir. Bizler rüzgarı göremiyoruz tir. Bizler rüzgarı göremiyoruz 
değil mi? Ama rüzgâr estiği za-değil mi? Ama rüzgâr estiği za-
man onun gücünü ve etkilerini man onun gücünü ve etkilerini 
fark ediyoruz. Kutsal Ruh dafark ediyoruz. Kutsal Ruh da
rüzgara benzer. Kutsal Ruh’un rüzgara benzer. Kutsal Ruh’un 
etkileri ve gücü vardır ama etkileri ve gücü vardır ama 

Kutsal Ruh sadece güç veya Kutsal Ruh sadece güç veya 
bir etki değildir, bir etki değildir, O kişiliği O kişiliği 
olan bir varlıktır.olan bir varlıktır.  İradeye (1 İradeye (1 
Korintliler 12:11; Elçilerin İşleri Korintliler 12:11; Elçilerin İşleri 
16:6), düşünceye (1 Korintliler 16:6), düşünceye (1 Korintliler 
2:10-12; Romalılar 8:27) ve 2:10-12; Romalılar 8:27) ve 
duygulara (Efesliler 4:30) sa-duygulara (Efesliler 4:30) sa-
hiptir. Kutsal Ruh, Tanrı’nın hiptir. Kutsal Ruh, Tanrı’nın 
özünün bir parçasıdır ve Tan-özünün bir parçasıdır ve Tan-
rı’nın kendisidir. Biliyorum ço-rı’nın kendisidir. Biliyorum ço-
cuklar bu kavramlar size şimdi cuklar bu kavramlar size şimdi 
biraz karışık geliyor. Açıkçası biraz karışık geliyor. Açıkçası 
benim için de anlamak biraz benim için de anlamak biraz 
zor. Ama dua ettiğiniz zaman zor. Ama dua ettiğiniz zaman 
Kutsal Ruh kendini size açık-Kutsal Ruh kendini size açık-
layacaktır.  layacaktır.  
  Hadi Kutsal Ruh’u tanımaya   Hadi Kutsal Ruh’u tanımaya 
ve O’nun hakkında öğrenmeye ve O’nun hakkında öğrenmeye 
devam edelim. Yaratılış 1:1-2’de devam edelim. Yaratılış 1:1-2’de 
şu ayet yazar; şu ayet yazar; “Başlangıçta “Başlangıçta 
Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer 
boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 
engin karanlıklarla kaplıydı. engin karanlıklarla kaplıydı. 
Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde 
hareket ediyordu”hareket ediyordu”. Tanrı evreni . Tanrı evreni 

ve dünyayı yaratırken Kutsalve dünyayı yaratırken Kutsal
Ruh’un da bir rolü vardı. Tanrı,Ruh’un da bir rolü vardı. Tanrı,
sözü ve Ruh’u aracılığıyla yarat-sözü ve Ruh’u aracılığıyla yarat-
ma eylemini gerçekleştirmiştir. ma eylemini gerçekleştirmiştir. 
Aynı zamanda bu ayetten şu-Aynı zamanda bu ayetten şu-
nu öğrenebiliriz; daha hiçbir nu öğrenebiliriz; daha hiçbir 
şey yaratılmadan önce Kutsal şey yaratılmadan önce Kutsal 
Ruh vardı. Çünkü O, Ruh vardı. Çünkü O, Tanrı’nın Tanrı’nın 
Ruhu’dur.Ruhu’dur. Tanrı’nın  Tanrı’nın 
başlangıcı ve so-başlangıcı ve so-
nu olmadığı gibi nu olmadığı gibi 
Kutsal Ruh’un da Kutsal Ruh’un da 
başlangıcı ve sonu başlangıcı ve sonu 
yoktur. yoktur. Kutsal Kutsal 
Ruh, Tanrı’nın Ruh, Tanrı’nın 
kendisidirkendisidir. Kutsal . Kutsal 
Ruh; her şeyi bi-Ruh; her şeyi bi-
len, her yerde len, her yerde 
olan, her şeye gücü yeten, son-olan, her şeye gücü yeten, son-
suz, kutsal olandır ve gerçektir. suz, kutsal olandır ve gerçektir. 
  Çocuklar Kutsal Ruh’un kim   Çocuklar Kutsal Ruh’un kim 
olduğunu öğrendikten sonra, olduğunu öğrendikten sonra, 
şimdi biraz işlerinden bahsedelim. şimdi biraz işlerinden bahsedelim. 
Çünkü O’nun işleri Kutsal Ruh’un Çünkü O’nun işleri Kutsal Ruh’un 
kişiliğini gösterir ve kişiliği dekişiliğini gösterir ve kişiliği de

O’nu daha iyi anlamamızı O’nu daha iyi anlamamızı 
sağlayacaktır. sağlayacaktır. Kutsal Ruh Kutsal Ruh 
bizim en büyük yardımcımızdır. bizim en büyük yardımcımızdır. 
Yuhanna 14:16’da İsa Mesih, Yuhanna 14:16’da İsa Mesih, 
sonsuza dek bizimle birlikte sonsuza dek bizimle birlikte 
olsun diye bize bir Yardımcı’nın olsun diye bize bir Yardımcı’nın 
verileceğini söyler. Bir Hıristiyan verileceğini söyler. Bir Hıristiyan 
olarak bu dünyada yaşarken olarak bu dünyada yaşarken 

yardıma ihtiyaç yardıma ihtiyaç 
duyuyor musu-duyuyor musu-
nuz? Ben Kutsal nuz? Ben Kutsal 
Ruh’un yardımına Ruh’un yardımına 
çok ihtiyaç du-çok ihtiyaç du-
yuyorum çocuk-yuyorum çocuk-
lar. Kutsal Kita-lar. Kutsal Kita-
bı’mı okurken, bı’mı okurken, 
Tanrı’nın söz-Tanrı’nın söz-
lerini daha de-lerini daha de-

rin anlamak, Tanrı’nın sözünün rin anlamak, Tanrı’nın sözünün 
uygulayıcıları olabilmek, Mesih’iuygulayıcıları olabilmek, Mesih’i
yansıtan bir tanıklık sunabilmekyansıtan bir tanıklık sunabilmek
için Kutsal Ruh’un yardımına heriçin Kutsal Ruh’un yardımına her
zaman ihtiyaç duyarız. Örneğin; zaman ihtiyaç duyarız. Örneğin; 
Müjde’yi paylaşırken ne söyle-Müjde’yi paylaşırken ne söyle-
yeceğimizi bilemediğimizde, Kut-yeceğimizi bilemediğimizde, Kut-

Kutsa l RuhKutsa l Ruh
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sal Ruh bize ne söylememiz sal Ruh bize ne söylememiz 
gerektiği konusunda yardım gerektiği konusunda yardım 
eder. Kimi zaman ne için ve eder. Kimi zaman ne için ve 
nasıl dua etmemiz gerektiğini nasıl dua etmemiz gerektiğini 
bilemeyiz, ama Kutsal Ruh bizi bilemeyiz, ama Kutsal Ruh bizi 
yönlendirir. Doğru olanı yapmak yönlendirir. Doğru olanı yapmak 
istediğimizde ama neyin doğru istediğimizde ama neyin doğru 
ya da yanlış olduğunu ayırt ya da yanlış olduğunu ayırt 
edemediğimizde Kutsal Ruh edemediğimizde Kutsal Ruh 
bize doğru olanı gösterir. bize doğru olanı gösterir. 
Kutsal Ruh’tan dua ederek Kutsal Ruh’tan dua ederek 
yardım istediğimizde, bizi yardım istediğimizde, bizi 
yanıtlayacaktır.yanıtlayacaktır. Çocuklar her  Çocuklar her 
zaman Kutsal Ruh’tan yardım zaman Kutsal Ruh’tan yardım 
isteyebilirsiniz. Çünkü Kutsal isteyebilirsiniz. Çünkü Kutsal 
Ruh her an sizinledir.   Ruh her an sizinledir.   
  Çocuklar, biliyor musunuz,   Çocuklar, biliyor musunuz, 
Kutsal Ruh aynı zamanda Kutsal Ruh aynı zamanda 
harika bir öğretmendir.harika bir öğretmendir. Belki Belki
şimdi “Kutsal Ruh bana nasılşimdi “Kutsal Ruh bana nasıl
öğretebilir” diye soruyorsunuz-öğretebilir” diye soruyorsunuz-
dur? Kutsal Kitapımız’ı okurken dur? Kutsal Kitapımız’ı okurken 
anlamadığımız ayetler oluyor. anlamadığımız ayetler oluyor. 
Sonra bir gün aynı ayeti oku-Sonra bir gün aynı ayeti oku-
yorsunuz ve bir anda aydın-yorsunuz ve bir anda aydın-

lanıyorsunuz, ayetin ne demek lanıyorsunuz, ayetin ne demek 
istediğini anlıyorsunuz. İşte istediğini anlıyorsunuz. İşte 
Kutsal Ruh size ayetin anlamını Kutsal Ruh size ayetin anlamını 
açıklayarak öğretmiş oluyor. açıklayarak öğretmiş oluyor. 
Başka bir örnek vereyim; anne-Başka bir örnek vereyim; anne-
nize küçük bir yalan söylüyor-nize küçük bir yalan söylüyor-
sunuz ama yalan söylemenin sunuz ama yalan söylemenin 
yanlış olduğunu biliyorsunuz. yanlış olduğunu biliyorsunuz. 
Sonra içinizde bir şey yalanSonra içinizde bir şey yalan
söylediğiniz için sizi rahatsız söylediğiniz için sizi rahatsız 
ediyor. ediyor. Sizi rahatsız eden şey Sizi rahatsız eden şey 
Kutsal Ruh’un kendisidir. Kutsal Ruh’un kendisidir. Size Size 
kutsal bir yaşam sürmenizi kutsal bir yaşam sürmenizi 
öğretiyor. Umarım sonraöğretiyor. Umarım sonra
annenizden özür diliyorsunuz-annenizden özür diliyorsunuz-
dur. Çocuklar Kutsal Ruh bize dur. Çocuklar Kutsal Ruh bize 
her konuda öğretir. Tanrı’nın her konuda öğretir. Tanrı’nın 
gerçeklerini anlamamız, doğru gerçeklerini anlamamız, doğru 
olanı yapıp yanlış olandan uzak olanı yapıp yanlış olandan uzak 
durmamız, nasıl davranmamız, durmamız, nasıl davranmamız, 
nasıl konuşmamız, nasıl hizmet nasıl konuşmamız, nasıl hizmet 
etmemiz, Müjde’yi nasıl duyur-etmemiz, Müjde’yi nasıl duyur-
mamız gibi konularda, aslında mamız gibi konularda, aslında 
yaşamımızın her alanında bize yaşamımızın her alanında bize 
öğretir. öğretir. 

  Kutsal Ruh’un başka bir işi   Kutsal Ruh’un başka bir işi 
de de İsa’ya tanıklık etmesidir.İsa’ya tanıklık etmesidir.  
Yuhanna 15:26’da İsa, Yuhanna 15:26’da İsa, “Baba’dan “Baba’dan 
size göndereceğim Yardımcı, size göndereceğim Yardımcı, 
yani Baba’dan çıkan Gerçeğin yani Baba’dan çıkan Gerçeğin 
Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık 
edecek”edecek” diyor. İsa’ya tanıklık  diyor. İsa’ya tanıklık 
etmek ne demektir? Kutsal Ruh,etmek ne demektir? Kutsal Ruh,
İsa Mesih’in gerçekliğinin, kimliği-İsa Mesih’in gerçekliğinin, kimliği-
nin ve işlerinin doğruluğunu gös-nin ve işlerinin doğruluğunu gös-
terir, açıklar ve kişileri ikna eder. terir, açıklar ve kişileri ikna eder. 
İsa Mesih, başlangıçtan beri varİsa Mesih, başlangıçtan beri var
olan Tanrı ve beden alarak ara-olan Tanrı ve beden alarak ara-
mızda yaşayan Tanrı’nın Oğlu’dur. mızda yaşayan Tanrı’nın Oğlu’dur. 

Bütün insanlığın günahının bedelini Bütün insanlığın günahının bedelini 
ödemek için çarmıh üzerinde öl-ödemek için çarmıh üzerinde öl-
müştür ve üçüncü gün dirilerek müştür ve üçüncü gün dirilerek 
ölüme ve İblis’e karşı sonsuza ölüme ve İblis’e karşı sonsuza 
dek sürecek zaferini ilan etmiştir. dek sürecek zaferini ilan etmiştir. 
İsa Mesih tek kurtarıcıdır ve İsa Mesih tek kurtarıcıdır ve 
ikinci gelişiyle kendisine iman edip ikinci gelişiyle kendisine iman edip 
güvenenleri Cennet’e alacaktır. güvenenleri Cennet’e alacaktır. 
  Çocuklar İsa Mesih’e iman   Çocuklar İsa Mesih’e iman 
ettiğimiz zaman ettiğimiz zaman Kutsal Ruh Kutsal Ruh 
içimizde konut kurar.içimizde konut kurar. Yani Tan- Yani Tan-
rı’nın Ruh’u gelir ve içimizde rı’nın Ruh’u gelir ve içimizde 
yaşar. yaşar. Bizi kendi varlığıyla doldu-Bizi kendi varlığıyla doldu-
rur ve böylece değişmeye baş-rur ve böylece değişmeye baş-
larız. larız. Kutsal Ruh Mesih’e benzer Kutsal Ruh Mesih’e benzer 
olmak üzere değişmemiz için olmak üzere değişmemiz için 
bize yardım eder. Değişmemiz bize yardım eder. Değişmemiz 
için gerekli olan isteği, gücü, için gerekli olan isteği, gücü, 
sabrı, gayreti verir. sabrı, gayreti verir. 
  Bunun yanında iman ettiğimiz   Bunun yanında iman ettiğimiz 
zaman zaman Kutsal Ruh bizi mühürler.Kutsal Ruh bizi mühürler.  
Bu mühür görünen bir şey de-Bu mühür görünen bir şey de-
ğildir çocuklar. Mührün anlamı, ğildir çocuklar. Mührün anlamı, 
Tanrı’nın çocuğu olduğumuzun ve Tanrı’nın çocuğu olduğumuzun ve 
zamanı geldiğinde O’nunla birlikte zamanı geldiğinde O’nunla birlikte 
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Cennet’e gideceğimizin güven-Cennet’e gideceğimizin güven-
cesidir. Yargı günü Tanrı’nın cesidir. Yargı günü Tanrı’nın 
önüne çıktığımızda Tanrı içi-önüne çıktığımızda Tanrı içi-
mizdeki Ruh’a bakacak ve mizdeki Ruh’a bakacak ve 
“Evet sen bana aitsin, benim “Evet sen bana aitsin, benim 
çocuğumsun” diyerek yanına, çocuğumsun” diyerek yanına, 
Cennet’e alacak. Ne harika Cennet’e alacak. Ne harika 
değil mi çocuklar! değil mi çocuklar! 
  Bizler İsa’ya güvenip, iman   Bizler İsa’ya güvenip, iman 
ettiğimiz zaman Kutsal Ruh ettiğimiz zaman Kutsal Ruh 
bize en az bir armağan verir. bize en az bir armağan verir. 
Bu armağanlara ruhsal arma-Bu armağanlara ruhsal arma-
ğanlar diyoruz. Kutsal Kitap’ta ğanlar diyoruz. Kutsal Kitap’ta 
da ruhsal armağanlardan bah-da ruhsal armağanlardan bah-
seder. Armağanlar hizmet et-seder. Armağanlar hizmet et-

memize yardım eder. Belki memize yardım eder. Belki 
şimdi ruhsal armağanının ne ol-şimdi ruhsal armağanının ne ol-
duğunu bilmiyorsun. Ama Kut-duğunu bilmiyorsun. Ama Kut-
sal Ruh armağanının ne oldu-sal Ruh armağanının ne oldu-
ğunu sana gösterecek.  ğunu sana gösterecek.  
  Kutsal Kitap konulu dergimi-  Kutsal Kitap konulu dergimi-
zi işlerken, onun nasıl yazıldı-zi işlerken, onun nasıl yazıldı-
ğından da bahsetmiştik. Kutsağından da bahsetmiştik. Kutsa
Kitap farklı kişiler, Musa, Pav-Kitap farklı kişiler, Musa, Pav-
lus, Yuhanna gibi yazarlar tara-lus, Yuhanna gibi yazarlar tara-
fından yazıldı. Bu yazarların fından yazıldı. Bu yazarların 
hepsi Tanrı’nın belirlediği kişi-hepsi Tanrı’nın belirlediği kişi-
lerdi ve Kutsal Ruh’un onlara lerdi ve Kutsal Ruh’un onlara 
esinlediği şeyleri yazdılar. esinlediği şeyleri yazdılar. 
Kutsal Ruh’un harika işlerinden Kutsal Ruh’un harika işlerinden 
biri de Kutsal Kitap’ın yazılma-biri de Kutsal Kitap’ın yazılma-
sına yardım etmesiydi. sına yardım etmesiydi. Düşün-Düşün-
senize çocuklar, eğer Kutsal senize çocuklar, eğer Kutsal 
Kitap olmasaydı, Tanrı’yla ilgiliKitap olmasaydı, Tanrı’yla ilgili
gerçekleri nereden öğrenebilir-gerçekleri nereden öğrenebilir-
dik. Tanrı’ya Kutsal Kitapımız’ı dik. Tanrı’ya Kutsal Kitapımız’ı 
verdiği için şükredelim. verdiği için şükredelim. 
  Çocuklar Kutsal Ruh sadece   Çocuklar Kutsal Ruh sadece 
İsa’ya iman eden kişilerin ya-İsa’ya iman eden kişilerin ya-
şamında çalışmaz, aynı zaman-şamında çalışmaz, aynı zaman-

da İsa’ya inanmayan kişilerin da İsa’ya inanmayan kişilerin 
hayatlarında da çalışır. Tanrı hayatlarında da çalışır. Tanrı 
herkesi kurtarmak ve Cenneti’-herkesi kurtarmak ve Cenneti’-
ne almak istemektedir. Çocuklar ne almak istemektedir. Çocuklar 
Tanrı sizi, beni, herkesi öylesine Tanrı sizi, beni, herkesi öylesine 
büyük bir sevgiyle seviyor ki!büyük bir sevgiyle seviyor ki!
Bu nedenle herkesi kendi Ege-Bu nedenle herkesi kendi Ege-
menliği’ne katılmaları için davet menliği’ne katılmaları için davet 
ediyor. Ama ne yazık ki çocuklar ediyor. Ama ne yazık ki çocuklar 
insanların birçoğu Tanrı’yı çağrısı-insanların birçoğu Tanrı’yı çağrısı-
na kulak vermiyorlar ve İsa Me-na kulak vermiyorlar ve İsa Me-
sih’i yaşamlarına Rab ve kurtarı-sih’i yaşamlarına Rab ve kurtarı-
cıları olarak kabul etmiyorlar. Biz-cıları olarak kabul etmiyorlar. Biz-
ler onlarla Müjde’yi paylaştığımız-ler onlarla Müjde’yi paylaştığımız-
da, Kutsal Ruh onların yüreklerin-da, Kutsal Ruh onların yüreklerin-
de ve düşüncelerinde çalışmaya de ve düşüncelerinde çalışmaya 
başlıyor ve onları ikna etmeye başlıyor ve onları ikna etmeye 
çalışıyor. Yüreklerini Tanrı’nın çağ-çalışıyor. Yüreklerini Tanrı’nın çağ-
rısına açanlar İsa Mesih’e iman rısına açanlar İsa Mesih’e iman 
ediyorlar. Kutsal Ruh, Müjde’yi ediyorlar. Kutsal Ruh, Müjde’yi 
paylaştığımız kişilerin hayatında paylaştığımız kişilerin hayatında 
çalışırken bizler de onlar için dua çalışırken bizler de onlar için dua 
etmeliyiz. etmeliyiz. 
  Dergimizin bu sayısında Kut-  Dergimizin bu sayısında Kut-
sal Ruh hakkında bazı şeyler sal Ruh hakkında bazı şeyler 

öğrensek de, O’nunla ilgili bir çoköğrensek de, O’nunla ilgili bir çok
konuya değinemedik. Kutsal Ru-konuya değinemedik. Kutsal Ru-
h’u daha iyi tanımak istiyorsak h’u daha iyi tanımak istiyorsak 
Kutsal Kitapımız’ı okumalıyız ve Kutsal Kitapımız’ı okumalıyız ve 
bol bol Kutsal Ruh’la zaman ge-bol bol Kutsal Ruh’la zaman ge-
çirmeliyiz. Tanrı’nın sözü bize çirmeliyiz. Tanrı’nın sözü bize 
Kutsal Ruh’la ilgili gerçekleri açık-Kutsal Ruh’la ilgili gerçekleri açık-
lamaktadır. Dua ettiğimizde de lamaktadır. Dua ettiğimizde de 
Kutsal Ruh’la paydaşlık kurarız. Kutsal Ruh’la paydaşlık kurarız. 
Çocuklar, Tanrı’yla derin bir ilişki Çocuklar, Tanrı’yla derin bir ilişki 
içinde olmak istiyorsanız mutlaka içinde olmak istiyorsanız mutlaka 
Kutsal Ruh’la yakın bir ilişki için-Kutsal Ruh’la yakın bir ilişki için-
de olmalısınız. Bu konuda hiç en-de olmalısınız. Bu konuda hiç en-
dişelenmeyin, dua ettikçe ve dişelenmeyin, dua ettikçe ve 
Tanrı’ya tapındıkça Kutsal Ruh’la Tanrı’ya tapındıkça Kutsal Ruh’la 
yakın bir ilişki içinde olacaksınız.       yakın bir ilişki içinde olacaksınız.       
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Kutsal Ruh Kimdir? 
Ya da Nedir?

Daha önce bahsettiğimiz şu gerçeği hatırlıyor musun? Tek olan ama kendini üçlükte açıklayan Tanrı’-
ya inandığımızdan bahsetmiştik. Bizi yaratan Baba Tanrı, bizim için ölen Tanrı olan Oğul İsa ve yine
Tanrı olan ve bize yeni bir yürek veren Kutsal Ruh. Bu üçü de Tanrısal özelliğe sahip üç farklı kişi-
liktir. Evet anlamak biraz zor gibi ama “suyu” düşünün. Su hem katı, hem sıvı hem de gaz (buhar) 
olabilir. Özünde su sudur ama üç farklı şekilde görünür. Kutsal Ruh, İsa gök yüzüne gittikten son-
ra gelmiş ve İsa’ya iman edenlerin yüreklerini doldurmuştu. O andan sonra imanlılar Tanrı’ya çok
daha farklı bir şekilde tapınmaya başladılar. Tanrı ile ve Tanrı hakkında çokca konuşmaya başladılar 
(Elç. İş. 1:8). Peki günümüzde Kutsal Ruh kimlere verilir? İsa’ya güvenen ve böylece günahları ba-
ğışlanmış olanlara (Elç. İş. 2:38). Kutsal Ruh bize
öğretir (Yuh. 14:26), Esenlik verir (Yuh. 14:27). 
Ayrıca armağanlar verir.     

KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Elçilerin İşl. 2:1-12

EZBER AYETİ
Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç ala-
caksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.” Elç. 1:8

BU KONUYU KONUŞALIM
Resimde gördüğünüz 3 dairenin birleştiği yerlere bakıp, bu 
resim ile Tanrı’nın üçlü birliği hakkında ne anladığınızı bir 
büyüğünüzle konuşun.  

DUA 
Tanrım sen üçlük içinde tek olan Tanrı’sın. Bu üçlük 
içinde andığımız Kutsal Ruh için çok teşekkür ede-
riz. O’nun hayatımızdaki yardımları, aydınlatması, 
armağanları için çok teşekkür ederim. Kutsal Ruh’u 
daha derinden anlamama yardım et lütfen.
İsa Mesih’in adıyla AMİN! 

EYLEM
Rüzgarlı bir günde camdan dışarıya bak ve rüzgarı görmeye çalış. Sa-
nırım rüzgarı gözünle göremezsin ama rüzgarın neler yaptığını göre-
bilirsin. Bu gördüklerini bir kağıda yaz!  
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  Çocuklar, evde, okulda, oyun oynarken hafızasız iş göremez-  Çocuklar, evde, okulda, oyun oynarken hafızasız iş göremez-
siniz. Bütün gün ders çalışıp ertesi sabah hiçbir şey hatırlamadı-siniz. Bütün gün ders çalışıp ertesi sabah hiçbir şey hatırlamadı-
ğınız oldu mu hiç? Bazılarınız evet der gibi. Bazılarınız da sanki ğınız oldu mu hiç? Bazılarınız evet der gibi. Bazılarınız da sanki 
sık sık başıma geliyor diyor. Böyle bir şey özellikle sınav için sık sık başıma geliyor diyor. Böyle bir şey özellikle sınav için 
hazırlanıyorsanız ne büyük kabus olur değil mi? Hatırlamamamızın hazırlanıyorsanız ne büyük kabus olur değil mi? Hatırlamamamızın 
bazı nedenleri olabilir. Bunlardan biri egzersiz eksikliğidir. Ne de-bazı nedenleri olabilir. Bunlardan biri egzersiz eksikliğidir. Ne de-
mek istediğimizi size açıklayalım.  mek istediğimizi size açıklayalım.  

    Hafıza ve zekanın sürekli bağlantıda olmaları sayesinde ikisinden de yüksek per-Hafıza ve zekanın sürekli bağlantıda olmaları sayesinde ikisinden de yüksek per-
formans elde edebiliyoruz. Bir anımızı hatırlamaya çalıştığımızda nörol ağ belli bir formans elde edebiliyoruz. Bir anımızı hatırlamaya çalıştığımızda nörol ağ belli bir 
sırayı takip ederek harekete geçer ve işimize yarayan bilgiyi sakladığımız yerde bir sırayı takip ederek harekete geçer ve işimize yarayan bilgiyi sakladığımız yerde bir 
“çekmece” açılır. “çekmece” açılır. 

Bilgileri depolar ve Bilgileri depolar ve 
istendiğinde geri verir.istendiğinde geri verir.

Hafızada saklanan bilgi-Hafızada saklanan bilgi-
leri işler.leri işler.

BilgiBilgi

                Zihin birbiriyle bağlantılı olan iki beceriye sahiptir. Zihin birbiriyle bağlantılı olan iki beceriye sahiptir. 

    Hafızan Ne Hafızan Ne 
           Durumda?           Durumda?   Bilim adamları, bilginin zihnimizde kalma süresine bakarak üç   Bilim adamları, bilginin zihnimizde kalma süresine bakarak üç 

farklı hafıza türü olduğunu söylemişlerdir. Hafızamızı, içinde farklı hafıza türü olduğunu söylemişlerdir. Hafızamızı, içinde 
farklı büyüklükte kutucukların oluşturduğu büyük bir kutu ola-farklı büyüklükte kutucukların oluşturduğu büyük bir kutu ola-
rak düşünebilirsiniz. rak düşünebilirsiniz. 
  Kutulardan ilki, oldukça küçük olup   Kutulardan ilki, oldukça küçük olup “kısa süreli hafızayı”“kısa süreli hafızayı” tem- tem-
sil eder (Mavi kutu). Bir daha kullanılmazsa silinirler ve yeni bil-sil eder (Mavi kutu). Bir daha kullanılmazsa silinirler ve yeni bil-
giler bu kutunun içine girer. Ama bu bilgileri en az bir kez kul-giler bu kutunun içine girer. Ama bu bilgileri en az bir kez kul-
lanırsanız biraz daha büyük olan lanırsanız biraz daha büyük olan “orta süreli hafızay”ı“orta süreli hafızay”ı temsil  temsil 
eden ikinci kutuya (Turuncu kutu) aktarılır. Kısa süreli hafıza eden ikinci kutuya (Turuncu kutu) aktarılır. Kısa süreli hafıza 
birkaç saniyeden iki haftaya kadar sürebilir. Yeni tanıştığımız birkaç saniyeden iki haftaya kadar sürebilir. Yeni tanıştığımız 
kişilerin isimlerini, annemizin marketten almamızı istediği alışveriş kişilerin isimlerini, annemizin marketten almamızı istediği alışveriş 
listesini hatırlamamızı sağlayan hafızadır. listesini hatırlamamızı sağlayan hafızadır. 
  Orta süreli hafıza, iki hafta ile bir yıl arası bir döneme ait   Orta süreli hafıza, iki hafta ile bir yıl arası bir döneme ait 
anıları hatırlamamızı sağlayan hafızadır. Okulda sınav olurken anıları hatırlamamızı sağlayan hafızadır. Okulda sınav olurken 
kullandığımız hafızadır. Sonucu çok kalıcı olmaz.   kullandığımız hafızadır. Sonucu çok kalıcı olmaz.   
  En çok kullanılan bilgiler, güçlü duygu ve heyecanları içeren  En çok kullanılan bilgiler, güçlü duygu ve heyecanları içeren
anılar, en büyük kutuya (Pembe kutu) yani anılar, en büyük kutuya (Pembe kutu) yani ”uzun süreli hafı-”uzun süreli hafı-
zaya”zaya” aktarılır. Bütün yaşamımız boyunca hatırlamak istediğimiz  aktarılır. Bütün yaşamımız boyunca hatırlamak istediğimiz 
anılar bu kutudadır. Bu kutuda sadece anılar bulunmaz. anılar bu kutudadır. Bu kutuda sadece anılar bulunmaz. 
Konuşma, yürüme, okuma yazma, bisiklet sürme, yüzme gibi eylemler uzun süreli Konuşma, yürüme, okuma yazma, bisiklet sürme, yüzme gibi eylemler uzun süreli 
hafızayla bağlantılıdır. Bu eylemleri yapmayı hiç bir zaman unutmayız. Bu kutuda hafızayla bağlantılıdır. Bu eylemleri yapmayı hiç bir zaman unutmayız. Bu kutuda 

bulunan şeyleri farkına varmadan kullanırız. bulunan şeyleri farkına varmadan kullanırız. 

  Peki hafızamızı geliştirmek için neler   Peki hafızamızı geliştirmek için neler 
yapabiliriz? yapabiliriz? 
  Beyin egzersizleri yapmak harika bir   Beyin egzersizleri yapmak harika bir 
çözümdür. Mesela aklınızdan matematik çözümdür. Mesela aklınızdan matematik 
işlemleri yapabilirsiniz. Yeni bir müzik aleti işlemleri yapabilirsiniz. Yeni bir müzik aleti 
çalmayı ya da yeni bir spor öğrenmeyi çalmayı ya da yeni bir spor öğrenmeyi 
denerseniz bu sizin için harika bir egzersiz denerseniz bu sizin için harika bir egzersiz 
olur. Gezdiğiniz yerlerin eve döndüğünüzde olur. Gezdiğiniz yerlerin eve döndüğünüzde 
krokisini, yani haritasını çizin. Bakalım ne-krokisini, yani haritasını çizin. Bakalım ne-
leri hatırlayacaksınız? Ve tabii ki sağlıklı leri hatırlayacaksınız? Ve tabii ki sağlıklı 
beslenin. Sağlıklı beslenmek tüm bedenimiz beslenin. Sağlıklı beslenmek tüm bedenimiz 
için çok önemlidir.    için çok önemlidir.    

Hatırlıyor musun?Hatırlıyor musun?

Hafıza ÇeşitleriHafıza Çeşitleri

   Beyin   Beyin

      HAfızaHAfıza     ZekaZeka

Beynimizin farklı görevleri olan iki yarım Beynimizin farklı görevleri olan iki yarım 
küreden oluştuğunu hatırlıyor musun? küreden oluştuğunu hatırlıyor musun? 
Evet şimdi senin hafızanı sınıyorum :)Evet şimdi senin hafızanı sınıyorum :)

Beynimiz sol ve sağ olmak Beynimiz sol ve sağ olmak 
üzere iki yarım küreden üzere iki yarım küreden 
oluşuyor. Sol yarım küre, oluşuyor. Sol yarım küre, 
mantıksal, rasyonel işlevleri mantıksal, rasyonel işlevleri 

yerine getirir. Sağ yarım küre, sezgisel yerine getirir. Sağ yarım küre, sezgisel 
ve yaratıcılık gerektiren becerileri ve yaratıcılık gerektiren becerileri 
yönlendirir. Bilim adamları, hafızanın yönlendirir. Bilim adamları, hafızanın 
yaratıcı süreçler aracılığıyla harekete yaratıcı süreçler aracılığıyla harekete 
geçtiğini keşfettiler. Bunun için bilgi ve geçtiğini keşfettiler. Bunun için bilgi ve 
kavramları ezberlemek için sağ yarım kavramları ezberlemek için sağ yarım 
kürenin becerilerini geliştirmek gerekir. kürenin becerilerini geliştirmek gerekir. 
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              Keçeden Güvercin Yapıyoruz
Merhaba Sevgili çocuklar;
Bu sayımızda Kutsal Ruh ile ilgili çok şey 
öğrendik öyle değil mi? Kutsal Ruh’un bizim 
en büyük yardımcımız olduğunu unutmayalım. 
Bu sayımızda Kutsal Ruh’un sembolü olarak 
bildiğimiz güvercin figürünü yapacağız. Bu 
çalışmaya her baktığımızda Kutsal Ruh’u 
ve muhteşem işlerini anımsayabiliriz. Elişini 
yaparken Ruh’un harika ve güzel işlerini 
düşüneliğm. Dua etmemize yardım eden, bizi 
Tanrı’ya yaklaştıran Kutsal Ruh’un işleri için 
dua ile şükürler sunalım. Haydi o zaman elişini 
yapmaya hemen başlayalım. 

Gerekli Malzemeler
- Keçe
- Tahta boncuk
- Yapıştırıcı
- Makas
- İp
- Kalem 
- Silgi
- Kağıt
- Düğme
- Süs, pul
- Hareketli Göz

Öncelikle malzemelerinizin tam olduğundan emin olun. 
Kâğıdınıza kendi kuşunuzu fotoğrafta görüldüğü gibi çizin. 

Çizdiğiniz kuş şablonunu kesin.

Ardından süslemelere geçebilirsiniz. 
Boncuklarınızı istediğiniz renk düzeninde 
dizin ve ipe düğüm atın.

Kestiğiniz iki parçayı arasına ip gelecek şekilde 
yapıştırın ve kurumaya bırakın.

Pul ve süsleri de üzerine yapıştırarak 
çalışmayı sonlandırın. 

Kestiğiniz şablonu keçe üzerine çizerek 
aktarın. 

Özenle kuş gövdesini 
ve kanadını kesin. 

Evinizde veya odanızda 
güzel bir yere asarak 
Kutsal Ruh’un sizde 
çalışmaya devam etmesi 
için dua etmeyi unutmayın.

E L İ
İŞ
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Oya’yla birlikte beklediği için teşekkür Oya’yla birlikte beklediği için teşekkür 
etti. Betül Öğretmen, “Ne demek?” di-etti. Betül Öğretmen, “Ne demek?” di-
yerek Oya’nın sırt çantasını arka koltu-yerek Oya’nın sırt çantasını arka koltu-
ğa yerleştirmesine yardım etti. Bu sıra-ğa yerleştirmesine yardım etti. Bu sıra-
da Alper, elindeki pofuduk tavşanı öğ-da Alper, elindeki pofuduk tavşanı öğ-
retmenin yüzüne vurup duruyor ve o-retmenin yüzüne vurup duruyor ve o-
nu güldürüyordu. Oya bu durumdan nu güldürüyordu. Oya bu durumdan 
ötürü son derece sıkılıp utanmıştı. ötürü son derece sıkılıp utanmıştı. 
   “Anlaşılan bu arkadaş epey hareketli    “Anlaşılan bu arkadaş epey hareketli 
biri.” dedi Betül Öğretmen, tavşandan biri.” dedi Betül Öğretmen, tavşandan 
gözlüklerini korumaya çalışarak. “Peki, gözlüklerini korumaya çalışarak. “Peki, 
adı ne?”adı ne?”
   Alper, araç koltuğunda kıpırdanarak    Alper, araç koltuğunda kıpırdanarak 
bağırdı, “Zıpzıp!”bağırdı, “Zıpzıp!”
   “Ona çok uyan bir ismi varmış” dedi    “Ona çok uyan bir ismi varmış” dedi 
Betül Öğretmen, arabadan dışarı doğ-Betül Öğretmen, arabadan dışarı doğ-
ru çıkarken. “Gittiğiniz yerde size iyiru çıkarken. “Gittiğiniz yerde size iyi
eğlenceler dilerim” diyerek gülümsedi eğlenceler dilerim” diyerek gülümsedi 
ve Alper’in elindeki tavşanı işaret ede-ve Alper’in elindeki tavşanı işaret ede-
rek “O tavşanın arabanın camından rek “O tavşanın arabanın camından 
dışarı zıplamasına izin verme e mi dışarı zıplamasına izin verme e mi 
genç adam?” dedi.genç adam?” dedi.
   Sevinç Hanım arabayı hareket etti-   Sevinç Hanım arabayı hareket etti-
rince Oya, “Nereye gidiyoruz anne?” rince Oya, “Nereye gidiyoruz anne?” 
diye sordu. diye sordu. 
   Annesi, “Bugün hava çok güzel. Al-   Annesi, “Bugün hava çok güzel. Al-
per’e ikinizi şehrin öteki ucundaki par-per’e ikinizi şehrin öteki ucundaki par-
ka götüreceğime söz vermiştim. Hani ka götüreceğime söz vermiştim. Hani 
şu içinde küçük teleferik, ağaç ev ve şu içinde küçük teleferik, ağaç ev ve 
korsan gemisi olan park var ya, korsan gemisi olan park var ya, 
oraya.” dedi.oraya.” dedi.
   Oya bir şey söylemeye fır-   Oya bir şey söylemeye fır-
sat bulamadan Alper tavşa-sat bulamadan Alper tavşa-
nını yukarı aşağı çılgın gibi nını yukarı aşağı çılgın gibi 
sallayıp bağırmaya baş-sallayıp bağırmaya baş-
ladı, “Yaşasın! Korsan ladı, “Yaşasın! Korsan 
parkına gidiyoruz, kor-parkına gidiyoruz, kor-

san parkına gidiyoruz!!!”san parkına gidiyoruz!!!”
   Oya bir kardeşine bir de yukarı aşağı   Oya bir kardeşine bir de yukarı aşağı
salladığı tavşanına baktı ve “Ben kor-salladığı tavşanına baktı ve “Ben kor-
san parkına gitmek istemiyorum.” dedi.san parkına gitmek istemiyorum.” dedi.
   Sevinç Hanım şaşkınlıkla, “Neden    Sevinç Hanım şaşkınlıkla, “Neden 
tatlım?” diye sordu. “Sen o parkı çok tatlım?” diye sordu. “Sen o parkı çok 
severdin?”severdin?”
   “Reyhan’a okuldan sonra buluşuruz    “Reyhan’a okuldan sonra buluşuruz 
demiştim. Pamuk topları ve patlamışdemiştim. Pamuk topları ve patlamış
mısırdan Elsa’nın şatosunu yapacak-mısırdan Elsa’nın şatosunu yapacak-
tık”.tık”.
   Oya’nın annesi bir an düşündükten    Oya’nın annesi bir an düşündükten 
sonra “Tamam, erken dönersek siz iki-sonra “Tamam, erken dönersek siz iki-
niz şatonun yapımına başlarsınız. Ama niz şatonun yapımına başlarsınız. Ama 
dönemezsek de endişe etme canım, dönemezsek de endişe etme canım, 
Reyhan anlayış gösterecektir”. Reyhan anlayış gösterecektir”. 
   Oya, parka başka bir zaman gidip gi-   Oya, parka başka bir zaman gidip gi-
demeyeceklerini sormak istiyordu ama demeyeceklerini sormak istiyordu ama 
kardeşi tavşanı kafasının etrafında kardeşi tavşanı kafasının etrafında 
döndürerek bağırmaya başlamıştı bile, döndürerek bağırmaya başlamıştı bile, 
“Zıpzıp! Teleferikte kaymaya ve zıp “Zıpzıp! Teleferikte kaymaya ve zıp 
zıp zıplamaya gidiyoruz!!!” Oya, artık  zıp zıplamaya gidiyoruz!!!” Oya, artık  
eve gitmelerinin imkansız olduğunu eve gitmelerinin imkansız olduğunu 
anlamıştı.anlamıştı.
   Trafik nedeniyle korsan parkına git-   Trafik nedeniyle korsan parkına git-
meleri normalden daha uzun sürmüştü meleri normalden daha uzun sürmüştü 
ama nihayet oraya ulaşmışlardı. Oya, ama nihayet oraya ulaşmışlardı. Oya, 

ZZilin çalmasına yakın, Betül öğret-ilin çalmasına yakın, Betül öğret-
men üçüncü sınıfa giden Oya’yı men üçüncü sınıfa giden Oya’yı 

yanına çağırdı ve “Annen beni aradı. yanına çağırdı ve “Annen beni aradı. 
Akşam servise binmeyecekmişsin. O Akşam servise binmeyecekmişsin. O 
çıkışta gelip seni kapıdan alacakmış.” çıkışta gelip seni kapıdan alacakmış.” 
dedi. dedi. 
   “Neden?” diye sordu Oya.   “Neden?” diye sordu Oya.
   “Bilmiyorum ama sıkıntılı bir durum    “Bilmiyorum ama sıkıntılı bir durum 
olmadığını söyledi. Eğlenceli bir şeyler olmadığını söyledi. Eğlenceli bir şeyler 
planlıyormuş.”planlıyormuş.”
   Oya yine de endişeli görünüyordu.   Oya yine de endişeli görünüyordu.
   “Bugün servis alanında nöbetçi deği-   “Bugün servis alanında nöbetçi deği-
lim.” dedi Betül Öğretmen gülümseye-lim.” dedi Betül Öğretmen gülümseye-
rek. “İstersen çıkış kapısına kadar se-rek. “İstersen çıkış kapısına kadar se-
ninle yürüyebilirim. Anneni birlikte ninle yürüyebilirim. Anneni birlikte 
bekleriz”.bekleriz”.
   Oya, yarım bir gülümsemeyle “Ta-   Oya, yarım bir gülümsemeyle “Ta-
mam” anlamında başını salladı. Aslında mam” anlamında başını salladı. Aslında 
giriş kapısında tek başına beklemekten giriş kapısında tek başına beklemekten 
korkmuyordu. Onu endişelendiren şey korkmuyordu. Onu endişelendiren şey 
başkaydı.başkaydı.
   Öğretmeniyle birlikte durup servis-   Öğretmeniyle birlikte durup servis-
lerin birer birer bahçeden çıkışını iz-lerin birer birer bahçeden çıkışını iz-
lerken tek başına orada beklemekten-lerken tek başına orada beklemekten-
se Betül Öğretmen’in yanında olmanın se Betül Öğretmen’in yanında olmanın 
ona kendini daha iyi hissettirdiğini fark ona kendini daha iyi hissettirdiğini fark 
etti.etti.
   Betül Öğretmen göz kırparak, “Eee?    Betül Öğretmen göz kırparak, “Eee? 

Söyle bakalım. Bu akşam ödev yapmak Söyle bakalım. Bu akşam ödev yapmak 
dışında bir planın var mı?” diye sordu.dışında bir planın var mı?” diye sordu.
   Oya, “Arkadaşım Reyhan’la beraber    Oya, “Arkadaşım Reyhan’la beraber 
pamuk topları ve patlamış mısırdan pamuk topları ve patlamış mısırdan 
-yağsız olanlarından tabii-  Kraliçe El--yağsız olanlarından tabii-  Kraliçe El-
sa’nın buzdan şatosunu yapmaya karar sa’nın buzdan şatosunu yapmaya karar 
vermiştik.” dedi heyecanla.vermiştik.” dedi heyecanla.
   “Oooo...” dedi Betül Öğretmen. “Bu   “Oooo...” dedi Betül Öğretmen. “Bu
bir tür projeye benziyor. Umarım yap-bir tür projeye benziyor. Umarım yap-
tıktan sonra fotoğrafını çekersiniz”.tıktan sonra fotoğrafını çekersiniz”.
   “Elbette!” dedi Oya. “Tabii annemin    “Elbette!” dedi Oya. “Tabii annemin 
eğlenceli planı bizim proje planımızı eğlenceli planı bizim proje planımızı 
mahvetmezse...”mahvetmezse...”
   “Hmmm....” dedi Betül Öğretmen dü-   “Hmmm....” dedi Betül Öğretmen dü-
şünceli bir ses tonuyla. “Annen sizin şünceli bir ses tonuyla. “Annen sizin 
Reyhan’la planınız olduğunu biliyor Reyhan’la planınız olduğunu biliyor 
muydu?”muydu?”
   Oya bir an düşündü. “Ona bunu söy-   Oya bir an düşündü. “Ona bunu söy-
leme gereği duymamıştım. Reyhan’la leme gereği duymamıştım. Reyhan’la 
ben neredeyse her gün okuldan sonra ben neredeyse her gün okuldan sonra 
oyun oynarız çünkü”.oyun oynarız çünkü”.
   O sırada Oya’nın annesi Sevinç Ha-   O sırada Oya’nın annesi Sevinç Ha-
nım arabasıyla okulun giriş kapısına nım arabasıyla okulun giriş kapısına 
doğru yaklaştı. Oya, arka koltukta doğru yaklaştı. Oya, arka koltukta 
beş yaşındaki erkek kardeşi Alper’in beş yaşındaki erkek kardeşi Alper’in 
pelüş tavşanını çılgınca camdan dışarı pelüş tavşanını çılgınca camdan dışarı 
salladığını görebiliyordu.salladığını görebiliyordu.
   Sevinç Hanım, Betül Öğretmen’e    Sevinç Hanım, Betül Öğretmen’e 
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bağırdı.bağırdı.
   Alper ve tavşanı, gemileri tamir edilip    Alper ve tavşanı, gemileri tamir edilip 
onları başka bir adaya taşımaya hazır onları başka bir adaya taşımaya hazır 
hale gelinceye kadar 12 kez arka arkaya hale gelinceye kadar 12 kez arka arkaya 
teleferikten kayarak Mavi Korsanlar’dan teleferikten kayarak Mavi Korsanlar’dan 
kaçtılar. Sevinç Hanım banka geri dö-kaçtılar. Sevinç Hanım banka geri dö-
nüp kitabını okumaya devam etti. Oya,nüp kitabını okumaya devam etti. Oya,
Elsa yerine Anna olabileceğine karar Elsa yerine Anna olabileceğine karar 
vermişti ve ağaç evden aşağı inip boşa-vermişti ve ağaç evden aşağı inip boşa-
lan teleferiğe doğru koşmaya başladı. lan teleferiğe doğru koşmaya başladı. 
Buz şatosundan beri peşinde olan kar Buz şatosundan beri peşinde olan kar 
canavarından kaçmak için bu teleferiği canavarından kaçmak için bu teleferiği 
kullanacaktı. kullanacaktı. 
   Alper, güvertenin alt kısmındaki cam-   Alper, güvertenin alt kısmındaki cam-
ların  birinden dı-ların  birinden dı-
şarı bakarken şarı bakarken 
ablasının ablasının 
“Yuppii!” “Yuppii!” 
diye ba-diye ba-
ğırdığını ğırdığını 
duydu. duydu. 
O da O da 

teleferiğe doğru koştu. Abla kardeş te-teleferiğe doğru koştu. Abla kardeş te-
leferikten neşe içinde kayarken çok şid-leferikten neşe içinde kayarken çok şid-
detli bir gök gürültüsüyle oldukları yer-detli bir gök gürültüsüyle oldukları yer-
de kalakaldılar. Bir anda gökyüzü karar-de kalakaldılar. Bir anda gökyüzü karar-
dı ve bardaktan boşalırcasına yağmur dı ve bardaktan boşalırcasına yağmur 
yağmaya başladı. Sevinç Hanım, “Haydi yağmaya başladı. Sevinç Hanım, “Haydi 
bakalım, doğru arabaya! Acele edin!” bakalım, doğru arabaya! Acele edin!” 
diye bağırıyordu. Tam o sırada yeniden diye bağırıyordu. Tam o sırada yeniden 
gök gürledi. Sevinç Hanım arabanın ar-gök gürledi. Sevinç Hanım arabanın ar-
ka kapısını açmış, çocukları daha hızlı ka kapısını açmış, çocukları daha hızlı 
koşmaya çağırıyordu.koşmaya çağırıyordu.
   Alper bir anda durdu ve “Zıpzıp!” di-   Alper bir anda durdu ve “Zıpzıp!” di-
ye bağırarak yeniden korsan gemisine ye bağırarak yeniden korsan gemisine 
doğru koşmaya başladı. doğru koşmaya başladı. 
   Oya arkasından, “O aptal tavşanı boş   Oya arkasından, “O aptal tavşanı boş
ver sene Alper!” diye bağırdı ama fay-ver sene Alper!” diye bağırdı ama fay-
dası yoktu. Arabaya kardeşi olmadan dası yoktu. Arabaya kardeşi olmadan 
binme düşüncesi ona uygun görünme-binme düşüncesi ona uygun görünme-
diği için Alper’in peşi sıra koşmaya baş-diği için Alper’in peşi sıra koşmaya baş-
ladı. Zıpzıp’ı tam da Alper’in onu bırak-ladı. Zıpzıp’ı tam da Alper’in onu bırak-
tığı yerde, güvertenin alt kısmında vetığı yerde, güvertenin alt kısmında ve
açık olan camdan gelen yağmur sularıy-açık olan camdan gelen yağmur sularıy-
la biraz ıslanmış halde buldular. Alper la biraz ıslanmış halde buldular. Alper 
tavşanını tişörtünün altına soktu ve heptavşanını tişörtünün altına soktu ve hep
birlikte yeniden arabaya doğru koşma-birlikte yeniden arabaya doğru koşma-
ya başladılar. ya başladılar. 
   Sevinç Hanım arabayı park alanından    Sevinç Hanım arabayı park alanından 
çıkarırken, “Eve gider gitmez ilk işiniz ü-çıkarırken, “Eve gider gitmez ilk işiniz ü-
zerinizdeki ıslak kıyafetleri çıkarıp kalın zerinizdeki ıslak kıyafetleri çıkarıp kalın 
pijamalarınızı giyinmek olsun, tamam mı pijamalarınızı giyinmek olsun, tamam mı 
çocuklar?” dedi.çocuklar?” dedi.
   “Pijama mı?!?” Oya hem kızgın hem    “Pijama mı?!?” Oya hem kızgın hem 
de üzgündü. Yani bu aptal tavşan yü-de üzgündü. Yani bu aptal tavşan yü-
zünden bu akşam Reyhan’la beraber zünden bu akşam Reyhan’la beraber 
Elsa’nın şatosunu yapamayacak mıyım?”Elsa’nın şatosunu yapamayacak mıyım?”
   “O aptal bir tavşan değil!!!” diye ba-   “O aptal bir tavşan değil!!!” diye ba-
ğırdı Alper.ğırdı Alper.

Alper ve annesiyle birlikte arabadan Alper ve annesiyle birlikte arabadan 
inerken kardeşine bakıp “O aptal tav-inerken kardeşine bakıp “O aptal tav-
şanı yanına almayacaksın değil mi?” şanı yanına almayacaksın değil mi?” 
dedi.dedi.
   Alper tavşanını kollarıyla sımsıkı sarıp    Alper tavşanını kollarıyla sımsıkı sarıp 
korsan gemisine doğru koşarken “O ap-korsan gemisine doğru koşarken “O ap-
tal bir tavşan değil! O Süper Korsan tal bir tavşan değil! O Süper Korsan 
Zıpzıp!!!” diye bağırıyordu.Zıpzıp!!!” diye bağırıyordu.
   Oya, ağaç eve doğru yavaş yavaş yü-   Oya, ağaç eve doğru yavaş yavaş yü-
rürken kendini buzdan şatosunu inşa rürken kendini buzdan şatosunu inşa 
etmek üzere uzaktaki dağlara doğru yü-etmek üzere uzaktaki dağlara doğru yü-
rüyen Elsa olarak hayal ediyordu. Alper rüyen Elsa olarak hayal ediyordu. Alper 
ve Süper Korsan Zıpzıp denizlere yel-ve Süper Korsan Zıpzıp denizlere yel-
ken açıp gömülü hazineyi bulmak için ken açıp gömülü hazineyi bulmak için 
fırtınalarla mücadele ederken, Oya fırtınalarla mücadele ederken, Oya 
da ağaç evin en tepe noktasına çıkıp da ağaç evin en tepe noktasına çıkıp 
oturmuş, buzla kaplı krallığını inceliyor-oturmuş, buzla kaplı krallığını inceliyor-
du. O anda Alper’in şöyle bağırdığını du. O anda Alper’in şöyle bağırdığını 
duydu, “Vurulduk! Gemiyi terk edin!”. duydu, “Vurulduk! Gemiyi terk edin!”. 
Alper ve Zıpzıp geminin sancak tarafın-Alper ve Zıpzıp geminin sancak tarafın-
dan dışarı fırlayıp mini teleferiğe doğru dan dışarı fırlayıp mini teleferiğe doğru 
koşmaya başladılar. koşmaya başladılar. 
   Alper’in çığlık atmasıyla elindeki kita-   Alper’in çığlık atmasıyla elindeki kita-
bı banka bırakan Sevinç Hanım oğlunun bı banka bırakan Sevinç Hanım oğlunun 
yanına koştu ve onu teleferiğin baş ta-yanına koştu ve onu teleferiğin baş ta-
rafında yakaladı. “Alper, iyi misin ca-rafında yakaladı. “Alper, iyi misin ca-
nım?” diye sordu nefes nefese. nım?” diye sordu nefes nefese. 
   Alper başını “Evet” anlamında salladı.    Alper başını “Evet” anlamında salladı. 
“Mavi Korsanlar gemimizi vurdu. Bat-“Mavi Korsanlar gemimizi vurdu. Bat-
madan önce gemiyi terk etmemiz gere-madan önce gemiyi terk etmemiz gere-
kiyor. Bu teleferik bizim tek kaçış nokta-kiyor. Bu teleferik bizim tek kaçış nokta-
mız!”.mız!”.
   “Doğru!” diye onayladı Sevinç Hanım,    “Doğru!” diye onayladı Sevinç Hanım, 
gülümseyerek ve teleferiğin oturağını gülümseyerek ve teleferiğin oturağını 
yakalayıp Alper’e uzattı. Alper, elinde yakalayıp Alper’e uzattı. Alper, elinde 
sık sıkıya tuttuğu Zıpzıp’la beraber kol-sık sıkıya tuttuğu Zıpzıp’la beraber kol-
tuğa yerleşti, daha hızlı kayabilmek içintuğa yerleşti, daha hızlı kayabilmek için

birkaç adım geri çıktı ve bir anda dona-birkaç adım geri çıktı ve bir anda dona-
kaldı. Sevinç Hanım “Hadi ama, Mavi kaldı. Sevinç Hanım “Hadi ama, Mavi 
Korsanlar gelmeden önce kaçman ge-Korsanlar gelmeden önce kaçman ge-
rek!” diyerek oğlunu yüreklendirmek rek!” diyerek oğlunu yüreklendirmek 
istedi ama boşunaydı. Alper halen ha-istedi ama boşunaydı. Alper halen ha-
reketsiz bir biçimde tepenin başında reketsiz bir biçimde tepenin başında 
duruyordu. Sevinç Hanım Alper’i korku-duruyordu. Sevinç Hanım Alper’i korku-
tan şeyin ne olduğunu anlamak için et-tan şeyin ne olduğunu anlamak için et-
rafına bakındı ama görebildiği tek şey rafına bakındı ama görebildiği tek şey 
ağaç evden aşağı bakan Oya oldu. So-ağaç evden aşağı bakan Oya oldu. So-
nunda “Korkuyor musun yoksa Alper?” nunda “Korkuyor musun yoksa Alper?” 
diye sordu.diye sordu.
   Alper bir şey söylemedi ama Sevinç    Alper bir şey söylemedi ama Sevinç 
Hanım anlamıştı. Bir an düşündükten Hanım anlamıştı. Bir an düşündükten 
sonra aklına bir fikir geldi. “Sanırım bi-sonra aklına bir fikir geldi. “Sanırım bi-
raz korkutucu görünüyor. İstersen önce raz korkutucu görünüyor. İstersen önce 
Zıpzıpla ben deneyelim, ne dersin?” Zıpzıpla ben deneyelim, ne dersin?” 
dedi.dedi.
   Alper hafifçe gülümsedi, teleferiğin o-   Alper hafifçe gülümsedi, teleferiğin o-
turağından kalkıp hem oturağı hem de turağından kalkıp hem oturağı hem de 
tavşanını annesine uzattı.tavşanını annesine uzattı.
   “Haydi bakalım Zıpıp” dedi, tavşanı    “Haydi bakalım Zıpıp” dedi, tavşanı 
kucağına alan Sevinç Hanım, “Bize şu iş kucağına alan Sevinç Hanım, “Bize şu iş 
nasıl yapılır göster bakalım!”nasıl yapılır göster bakalım!”
   Alper, annesiyle tavşanının havada    Alper, annesiyle tavşanının havada 
zahmetsizce süzülüşlerini izledi. Tekrar zahmetsizce süzülüşlerini izledi. Tekrar 
yukarı tırmandıklarında annesi hem Zıp-yukarı tırmandıklarında annesi hem Zıp-
zıp’ı hem de teleferiğin oturağını ona zıp’ı hem de teleferiğin oturağını ona 
uzattı ve “Harikaydı!” dedi, “Zıpzıp ken-uzattı ve “Harikaydı!” dedi, “Zıpzıp ken-
dimi hafifçe geriye vermemi, sonra hala-dimi hafifçe geriye vermemi, sonra hala-
tın alt kısımdaki tutacağa sıkıca tutunup tın alt kısımdaki tutacağa sıkıca tutunup 
inişin tadını çıkarmamı söyledi”.inişin tadını çıkarmamı söyledi”.
   Alper güldü, oturağa yerleşti, Zıpzıp’ı    Alper güldü, oturağa yerleşti, Zıpzıp’ı 
kucağına aldı ve annesinin yaptığı gibikucağına aldı ve annesinin yaptığı gibi
kendini hafifçe geriye verdi ve halatınkendini hafifçe geriye verdi ve halatın
üzerinde kaymaya başlayınca “Ollleyyy! üzerinde kaymaya başlayınca “Ollleyyy! 
Süper Korsan Zıpzıp geliyoooor!” diye Süper Korsan Zıpzıp geliyoooor!” diye 
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   “Tamam! Sakin olun! İkiniz de!!” diye   “Tamam! Sakin olun! İkiniz de!!” diye
çıkıştı Sevinç Hanım. Sonra daha yumu-çıkıştı Sevinç Hanım. Sonra daha yumu-
şak bir ses tonuyla, “Oya, biliyorsun ki şak bir ses tonuyla, “Oya, biliyorsun ki 
Zıpzıp Alper için çok önemli.” dedi.Zıpzıp Alper için çok önemli.” dedi.
   “Evet, biliyorum. Onu her yere yanın-   “Evet, biliyorum. Onu her yere yanın-
da götürüyor. Ama bu tavşan neden buda götürüyor. Ama bu tavşan neden bu
kadar önemli, onu anlayamıyorum.” de-kadar önemli, onu anlayamıyorum.” de-
di Oya başını iki yana sallayarak. “Yani di Oya başını iki yana sallayarak. “Yani 
gerçek bir tavşan olsa neyse ama canlı gerçek bir tavşan olsa neyse ama canlı 
bile değil. Pelüş bir tavşan ne kadar bile değil. Pelüş bir tavşan ne kadar 
önemli olabilir ki?”önemli olabilir ki?”
   Sevinç Hanım bir an düşündü. “Alper   Sevinç Hanım bir an düşündü. “Alper
Zıpzıp’ı seviyor ve Zıpzıp’ın da onu sev-Zıpzıp’ı seviyor ve Zıpzıp’ın da onu sev-
diğini düşünüyor. Zıpzıp’la birlikteyken diğini düşünüyor. Zıpzıp’la birlikteyken 
kendini onu anlayan, seven, canı acıdı-kendini onu anlayan, seven, canı acıdı-
ğında ya da üzüldüğünde onu rahatla-ğında ya da üzüldüğünde onu rahatla-
tan, korktuğunda onu cesaretlendiren tan, korktuğunda onu cesaretlendiren 
bir arkadaşının yanındaymış gibi hisse-bir arkadaşının yanındaymış gibi hisse-
diyor.” dedi. Bir an durdu ve sözlerine diyor.” dedi. Bir an durdu ve sözlerine 
devam etti; “Ve sanırım Alper açısından devam etti; “Ve sanırım Alper açısından 
Zıpzıp’ın en önemli özelliklerinden biri Zıpzıp’ın en önemli özelliklerinden biri 
ne zaman istese Zıpzıp’ı yanında ve ne zaman istese Zıpzıp’ı yanında ve 
kendisiyle oynamaya hazır bulması. Bi-kendisiyle oynamaya hazır bulması. Bi-
liyorsun, Alper birileriyle oynamak iste-liyorsun, Alper birileriyle oynamak iste-
diğinde bazen senin ödevin oluyor, be-diğinde bazen senin ödevin oluyor, be-
nim akşam yemeği hazırlamam gereki-nim akşam yemeği hazırlamam gereki-
yor ve baban henüz işten gelmemiş o-yor ve baban henüz işten gelmemiş o-
luyor. Zıpzıp öyle değil. Onu kaybetme-luyor. Zıpzıp öyle değil. Onu kaybetme-
diği veya bir yerlerde unutmadığı süre-diği veya bir yerlerde unutmadığı süre-
ce Zıpzıp her zaman Alper’le oynamaya ce Zıpzıp her zaman Alper’le oynamaya 
hazır”.hazır”.
   Oya kaşlarını çattı. “Sanki Kutsal    Oya kaşlarını çattı. “Sanki Kutsal 
Ruh’tan bahsedermiş gibi anlatıyorsun Ruh’tan bahsedermiş gibi anlatıyorsun 
Zıpzıp’ı anne!” dedi.Zıpzıp’ı anne!” dedi.
   Sevinç Hanım güldü.  “Kutsal Ruh    Sevinç Hanım güldü.  “Kutsal Ruh 
mu? Nereden geldi aklına böyle bir mu? Nereden geldi aklına böyle bir 
şey?” dedi. şey?” dedi. 

   “Pazar okulunda öğrendik.” diye ya-   “Pazar okulunda öğrendik.” diye ya-
nıtladı Oya. “Meltem Teyze bize geçennıtladı Oya. “Meltem Teyze bize geçen
hafta Pentikost’tan söz etmişti. Öğren-  hafta Pentikost’tan söz etmişti. Öğren-  
cileri İsa’nın gidişinin neden iyi bir şey cileri İsa’nın gidişinin neden iyi bir şey 
olduğunu başta anlamamışlar. Ama olduğunu başta anlamamışlar. Ama 
Pentikost günü Kutsal Ruh, yani aslında Pentikost günü Kutsal Ruh, yani aslında 
Tanrı veya İsa’nın ruhu geldikten sonra Tanrı veya İsa’nın ruhu geldikten sonra 
nedenini anlamışlar çünkü bu sayede nedenini anlamışlar çünkü bu sayede 
İsa ruh olarak daima herkesin yanında İsa ruh olarak daima herkesin yanında 
olabilecekmiş. Yani artık herkes her an olabilecekmiş. Yani artık herkes her an 
yardım alabileceği, ona eşlik edecek veyardım alabileceği, ona eşlik edecek ve
bu tür şeylerden korkmamasını sağla-bu tür şeylerden korkmamasını sağla-
yacak en iyi arkadaşının yanında ola-yacak en iyi arkadaşının yanında ola-
cakmış. Bunlar aynen senin Zıpzıp hak-cakmış. Bunlar aynen senin Zıpzıp hak-
kında söylediklerine benziyor”. Oya bir kında söylediklerine benziyor”. Oya bir 
an durdu ve sesini yükselterek “Tabii an durdu ve sesini yükselterek “Tabii 
Zıpzıp canlı değil o başka!” dedi.Zıpzıp canlı değil o başka!” dedi.
   “Zıpzıp da canlı!” diye bağırdı Alper,    “Zıpzıp da canlı!” diye bağırdı Alper, 
en az Oya’nınki kadar yüksek bir sesle.en az Oya’nınki kadar yüksek bir sesle.
   Oya iç geçirdi. Sevinç Hanım gülüm-   Oya iç geçirdi. Sevinç Hanım gülüm-
seyerek “Evet, Zıpzıp sana göre canlıseyerek “Evet, Zıpzıp sana göre canlı
Alper ama onu herkes senin gördüğünAlper ama onu herkes senin gördüğün
gibi görmüyor.” Annesi dikiz aynasın-gibi görmüyor.” Annesi dikiz aynasın-
dan Oya’ya baktı ve “Sen de haklısın dan Oya’ya baktı ve “Sen de haklısın 
Oyacığım. Zıpzıp’ın Alper için yaptğı Oyacığım. Zıpzıp’ın Alper için yaptğı 
şeyler Kutsal Ruh’un bizim için yaptık-şeyler Kutsal Ruh’un bizim için yaptık-
larına benziyor. Ayrıca bir konuda daha larına benziyor. Ayrıca bir konuda daha 
haklısın. Kutsal Ruh, Zıpzıp’ın hiçbir za-haklısın. Kutsal Ruh, Zıpzıp’ın hiçbir za-
man olamayacağı kadar canlı ve man olamayacağı kadar canlı ve 
gerçek”.gerçek”.
   Oya, annesi nihayet kendi tarafına    Oya, annesi nihayet kendi tarafına 
geçmeye başladığı için memnundu.  geçmeye başladığı için memnundu.  
Gülümsedi.Gülümsedi.
   “Neeee???” dedi Alper. Sesinde biraz    “Neeee???” dedi Alper. Sesinde biraz 
korku, biraz kafa karışıklığı seziliyordu. korku, biraz kafa karışıklığı seziliyordu. 
   Sevinç Hanım bu kez dikiz aynasın-   Sevinç Hanım bu kez dikiz aynasın-
dan Alper’e bakarak, “Alperciğim, dan Alper’e bakarak, “Alperciğim, 

Kutsal Ruh İsa’yı seven herkese Kutsal Ruh İsa’yı seven herkese 
verilmiştir ve Zıpzıp’tan farklı olarak verilmiştir ve Zıpzıp’tan farklı olarak 
Tanrı’nın Ruh’u yağmurlu havalarda Tanrı’nın Ruh’u yağmurlu havalarda 
bile asla kaybolmaz veya bir yerde bile asla kaybolmaz veya bir yerde 
unutulmaz”.unutulmaz”.
   Bir hafta sonra, Oya yine okulun    Bir hafta sonra, Oya yine okulun 
giriş kapısında annesinin kendisini giriş kapısında annesinin kendisini 
almasını bekliyordu. Bu kez yalnızdı almasını bekliyordu. Bu kez yalnızdı 
çünkü annesi ona Alper’i bir arka-çünkü annesi ona Alper’i bir arka-
daşına bırakıp Reyhan’la Oya’yı daşına bırakıp Reyhan’la Oya’yı 
korsan parkına götüreceğini sabah korsan parkına götüreceğini sabah 
söyledi. İki kız orada istedikleri ka-söyledi. İki kız orada istedikleri ka-
dar Elsa’nın buz şatosundan kaça-dar Elsa’nın buz şatosundan kaça-
bilirlerdi, tabii yağmur yağmadığı bilirlerdi, tabii yağmur yağmadığı 
sürece! Annesi, önce Reyhan’ı alıpsürece! Annesi, önce Reyhan’ı alıp
öyle geleceği için biraz gecikebile-öyle geleceği için biraz gecikebile-
ceğini söylemişti. ceğini söylemişti. 
   Bunu Betül Öğretmen’e söylemesi-   Bunu Betül Öğretmen’e söylemesi-
ne gerek yoktu, dolayısıyla Oya zil ne gerek yoktu, dolayısıyla Oya zil 
çalar çalmaz okulun çıkış kapısına gi-çalar çalmaz okulun çıkış kapısına gi-
dip beklemeye başlamıştı. Servis dip beklemeye başlamıştı. Servis 
araçlarının okuldan çıkış yaptığı sü-araçlarının okuldan çıkış yaptığı sü-
reçte tek başına beklemek Oya’ya reçte tek başına beklemek Oya’ya 
zor gelmemişti. Ancak son servis dezor gelmemişti. Ancak son servis de

çıkış yapıp köşeyi dönünce ortalıkçıkış yapıp köşeyi dönünce ortalık
esrarengiz bir sessizliğe bürün-esrarengiz bir sessizliğe bürün-
müştü. Oya, “Keşke tek başına müştü. Oya, “Keşke tek başına 
beklemek zorunda olmasaydım.” beklemek zorunda olmasaydım.” 
diye düşündü. Ama sonra, geçen diye düşündü. Ama sonra, geçen 
hafta Zıpzıp ve Kutsal Ruh hakkın-hafta Zıpzıp ve Kutsal Ruh hakkın-
da konuştukları şeyler aklına geldi.da konuştukları şeyler aklına geldi.
Birden kendini sanki yanı başın-Birden kendini sanki yanı başın-
daymışçasına Tanrı’yla konuşurken daymışçasına Tanrı’yla konuşurken 
buldu. Gülümsedi ve “Teşekkür-buldu. Gülümsedi ve “Teşekkür-
ler” diyerek dua etti.ler” diyerek dua etti.
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13-14)  ve toprağa yaşam veriyordu (Yeşaya 
44:3).
    Ateş insanların yollarına ışık (Çöl. Sayın 
9:17-23) olıuyordu, ısı sağlıyordu (Elç. İş. 
28:2), pürüzlü metalleri arındırmak için 
kullanılıyordu (1.Petrus 4:12-13).
    
    Rüzgar dilediği yere esen görünmeyen 
bir güçtü (Yuhanna 3:8).
     
     Güvercin ise halen günümüzde olduğu 
gibi esenlik ve saflık için kullanılan bir 
semboldü. 
     
      Bu sembollerin bize anlattığı gibi Kutsal 
Ruh bize şifa, Tanrıyla bir ilişki, güç, yaşam, 

sevinç, esenlik, yolumuza ışık ve günahtan arı 
bir yaşam sürdürmemizi sağlar.
     Kutsal Ruh’la ilgili en eski Hristiyan re-
simleri Roma kentindeki yeraltı mezarların-
da bulunur. M.S. 270 yılına ait Bincentia 
kitabesinde taşa oyulmuş güvercin görün-
mektedir. İncil’de Kutsal Ruh’u bir güvercin 
şeklinde İsa Mesih’in vaftizinden sonra gör-
mekteyiz. Eski Antlaşma’da ise güvercini tufan 
sonrası görürüz. İlk Hristiyanlar bu hikayeleri 
bağdaştırıyorlardı. Nasıl ki gemi Nuh’u tufan-
dan kurtarıp, güvercin ise kurtuluşun güvencesi 
olduysa; Mesih’in çarmıhına sığınmak bizi 
günah yargısınıdan kurtarır ve Kutsal Ruh bu 
kurtuluşun güvencesi, mührü ve mirası olarak 
bize aktarılır (Efesliler 1:13-14).
   Güvecin tasvirinin yanında Mesih’in ismini 
sembolize eden ‘XP’ harfleri ve Kutsal Ruh’un 
bize sunduğu meyveleri bir sepet olarak 
görmekteyiz. İncil bize Ruh’un meyvesinin 
şunlar olduğunu kaydeder: “Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir” 
(Gal. 5:22-23). Güvercinin tuttuğu dal ise 
Tanrı’yla olan barışık durumumuzu ve ilahi 
esenliği anlatır.
   İsa Mesih son akşam yemeğinde Kutsal 
Ruh’un hayatımızda yapacağı değişiklikler ve 
etkiler hakkında şunları ekledi:

    İçimizde yaşayacak. (Yuh. 14:15-17) İsa’-nın 

sözlerini bize hatırlatacak (Yuh. 14:25-26).
   Günah ve doğruluk konusunda bizi ikna 
edecek (Yuh. 16:7-11).
   Bize gerçekleri gösterecek ve hayatımıza 
yön verecek (Yuh. 16:12-15).
   
  Peki kişi nasıl Kutsal Ruh’a sahip olur? 
İsa’yı Rab’bi ve kurtarıcısı olarak kabul 
edip, İsa’ya iman eden kişi Kutsal Ruh’u 
alır. İman ettikten sonra kişi Kutsal Ruh’la  
yaşamayı öğrenmesi ve bunun için de 
Kutsal Ruh’u tanıması gerekirmektedir. 
Kutsal Ruh’u tanımak için ise Kutsal Kitab’ı 
okumak, düzenli dua etmek, ve imanda 
kardeşlerimizle bol bol vakit geçirmek 
gerekir. Pazar günleri düzenli olarak bir 
kiliseye katılmak bu konuda çok yardımcı 
olacaktır. Bir imanlı Kutsal Ruh ile doldukça 
kutsal bir hayat sürdürmek için güç bulur ve 
Tanrı’nın esenliğini yaşar.

KUTSAL KİTAP ve 

Arkeoloji

  Kutsal RuhKutsal Ruh
  Bu sayıda konumuz Kutsal Ruh. Kutsal 
Ruh’a sahip misiniz? Kutsal Ruh nedir? Kutsal 
Tanrı’yla ilişki yaşamamızı sağlayan unsurdur. 
Aslında bir imanlıyı gerçek bir imanlı yapan 
Kutsal Ruh’tur. Bir imanlı suyla vaftiz veya çe-
şitli kilise ibadetleriyle değil, Ruh’ta yeniden 
doğarak oluşur. Kutsal Ruh olmadan Tanrı’yı 
hoşnut etmek imkansızdır, Kutsal Ruh olmadan 
günahtan arınmış bir yaşam sürdürmek imkan-
sızdır. Kutsal Ruh Tanrı’yla kişisel bir ilişki ya-
şamamızı sağlar.

  Kutsal Ruh, ilk Hristiyanlarca çeşitli sem-
bollerle ifade edilip anlatılıyordu: yağ, şarap, 
su, ateş, rüzgar, güvercin. 
 Yağ eski zamanlarda yaraları sarmak 
(Luka 10:34) ve deriyi dinç göstermek için 
kullanılıyordu (Matta 6:17).
    
    Şarap insana sevinç veriyor (Mezmur 104:
14-15), zaman zaman ilaç olarak kullanılıyor 
(1Timoteos 5:23) ve şölenlerde tüketiliyordu 
(Yuhanna 2:1-12).
    
     Su, Su sussuzluğu gideriyor (Yuhanna 4:
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BUL-MA-CA 
Sudoku

Spiraller

   Çocuklar daha önce sudoku oynadınız    Çocuklar daha önce sudoku oynadınız 
mı? Eğer oynamadıysanız işte size bu ke-mı? Eğer oynamadıysanız işte size bu ke-
yifli oyunu oynamak için bir fırsat. Sudoku yifli oyunu oynamak için bir fırsat. Sudoku 
bir mantık oyunudur ve kuralları çok basit-bir mantık oyunudur ve kuralları çok basit-
tir. Boş olan kutucuklara verilen dört raka-tir. Boş olan kutucuklara verilen dört raka-
mı (1,2,3,4) uygun şekilde yerleştireceksiniz. mı (1,2,3,4) uygun şekilde yerleştireceksiniz. 
Ama her sütunda, her satırda ve her dört-Ama her sütunda, her satırda ve her dört-
lü küçük kutucuk içinde aynı rakamdan bir lü küçük kutucuk içinde aynı rakamdan bir 
tane olacak. Yanda çözümlü sudoku örneği tane olacak. Yanda çözümlü sudoku örneği 
var. Siyah rakamlar bulmacada verilen ipuç-var. Siyah rakamlar bulmacada verilen ipuç-
ları. Kırmızı rakamlar ise bulmacanın çözü-ları. Kırmızı rakamlar ise bulmacanın çözü-
mü.  mü.  

SatırSatır

SütunSütunDörtlü küçük kutucukDörtlü küçük kutucuk
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uk

Sudokunun kolaydan zora doğru giden seviyeleri var. Biz önce sizinle 4x4=16 küçük ka-Sudokunun kolaydan zora doğru giden seviyeleri var. Biz önce sizinle 4x4=16 küçük ka-
reden oluşan kolay seviyeden başlayacağız. Siz öğrendikçe bulmacanın kare sayısını art-reden oluşan kolay seviyeden başlayacağız. Siz öğrendikçe bulmacanın kare sayısını art-
tıracağız. Unutmayın her sudoku bulmacanın bir doğru yanıtı vardır. Hadi o zaman aşa-tıracağız. Unutmayın her sudoku bulmacanın bir doğru yanıtı vardır. Hadi o zaman aşa-
ğıdaki iki sudoku bulmacayı çözün. Kolay gelsin.   ğıdaki iki sudoku bulmacayı çözün. Kolay gelsin.   

Bulmacada alttaki iki kutucuktaki sayıların toplamı bir üstteki sayı olmalı. Soru işareti Bulmacada alttaki iki kutucuktaki sayıların toplamı bir üstteki sayı olmalı. Soru işareti 
kutular sayılarla doldurulmalı. Örneğin en tepedeki kutuda 98 yazıyor. Hemen altında kutular sayılarla doldurulmalı. Örneğin en tepedeki kutuda 98 yazıyor. Hemen altında 
39 var. 39 ile hangi sayının toplamı 98 yapar? 98-39=59. O zaman ilk ?’nin yanıtı 59 39 var. 39 ile hangi sayının toplamı 98 yapar? 98-39=59. O zaman ilk ?’nin yanıtı 59 
olmalı. Hadi o zaman geri kalan sayıları siz bulun. olmalı. Hadi o zaman geri kalan sayıları siz bulun. 

Dört spiralden biri Dört spiralden biri 
diğerinden farklı. Farklı diğerinden farklı. Farklı 
olanı bulabilecek misin?olanı bulabilecek misin?

Sayıları Bulun
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DENEYLER ve GERÇEKLER

Merhaba çocuklar, 
Sizler için harika bir deney hazırladık. Deneyimizin adı “Kutsal Ruh bizi koru-
mak için nasıl yardımcı olur?” Eminim ki bu deneyimiz de sizler için olduk-
ça heyecan verici olacak, haydi hemen başlayalım!

Şimdi başka bir parmağınızı kullanarak parmağınızı önce bulaşık deterjanına bulayın. 
Ve ardından karabiberli suya sokun. Şimdi ne oldu?
Karabiberler nasıl da kaçıştı öyle değil mi?

Çocuklar biliyor musunuz Kutsal Ruh bizi her zaman Şeytan’ın ayartılarına ve güna-
ha karşı korumak için uyarır, yol gösterir ve rehberlik eder. Eğer Kutsal Ruh ’un reh-
berliğinde hareket etmezsek, deneydeki gibi karabiber parmağımıza nasıl yapıştıysa 
dünyadaki birçok kötü ve olumsuz durumlar bizi etkiyebilir. Bu nedenle Kutsal Ruh’la 
birlikte yaşamayı öğrenelim ve O’nun bize yardım etmesi için bol bol dua edelim. 

MALZEMELER
• Su
• Karabiber
• Bulaşık deterjanı
• Kâse

DENEY ZAMANI
Öncelikle kasenizi su ile doldurun ve ardından kara biberi suya dökün. Suyun 
yüzeyinin tamamen karabiber ile kaplandığına emin olun. Ardından parmağınızı suyun 
içine batırın. Ne oldu? Karabiber parmağınıza yapıştı değil mi çocuklar? 
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