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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Yeni bir sayı ile yine sizinleyiz… Umarım “Kucak
Dergileri” sizin için sevinç, bilgi ve eğlence kaynağı
oluyordur. Biz her bir sayıyı, sizin için büyük bir heyecanla hazırlıyor, paketliyor ve gönderiyoruz. Aklınıza geldikçe bizler ve çalışmalarımız için dua ederseniz çok seviniriz çocuklar.
Bu sayımızda GÜNAH konusunu ele aldık. Günah
tüm insanların ortak sıkıntısıdır. Günah işlememiş tek
bir insan yoktur yeryüzünde, elbette İsa Mesih hariç…
Kötü haber hiçbir insan kendi çabaları ile günahlarından kurtulamaz. İyi haber ise İsa Mesih aracılığı ile
günahlarımızdan kurtulabiliriz. Tanrı ile sonsuza dek
birlikte olmak için de günahlarımızdan aklanmış
olmamız gerekir.
İnsan günahkardır, Tanrı ise kutsal… Kutsal Tanrı
ile günahkar insan nasıl bir araya gelebilir ancak İSA
MESİH aracılığıyla…
İşte tüm bunlarla ilgili detayları bu dergimizde
okuyacaksınız.
Hepinize iyi okumalar çocuklar…
Tanrı hepinizi kutsasın!
İbrahim Abiniz…
ibrahimabiye@gmail.com

Yerel Süreli Yayın,
İki Ayda Bir, Türkçe
18.03.2019z
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TEMEL ÖĞRETİLERİMİZ

GÜNAH
Merhaba Çocuklar,
Dergimizin bu sayısını “günah”
konusuna ayırdık. Biliyoruz hiç
de iç açıcı bir konu değil. Kim
yaptığı kötülükleri, işlediği suçları düşünmek ister ki? İnsana
sevinç veren başka konular
varken dünyadaki kötülükler
hakkında kim kafa yormak ister? Ne kadar can sıkıcı bir
konu olsa da dünyamızı, bizi,
yaşamımızı ve ilişkilerimizi her
alanda etkileyen günahı görmezden gelemeyiz.
Kimi zaman kendinize “Dünyada neden bu kadar kötülük
var?” diye soruyor musunuz?
Hastalıklar, açlık, yoksulluk, acı
her yerde. Tanrı’nın yarattığı
doğa artık tükeniyor. Sevgisizlik,
öfke, tahammülsüzlük insan ilişkilerinde büyük problemler yaratıyor. Neden? Günah yüzünden!
Siz de okulunuzda, çevrenizde
kötülükleri görebiliyor musunuz?
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Bu kötülükler bize karşı yapılıyor hatta bizler de kimi zaman başkalarına kötülük yapıyoruz öyle değil mi? Biliyor
musunuz çocuklar, Tanrı dünyayı yarattığında her şey çok
farklıydı. Hastalık, ölüm, acı,
gözyaşı yoktu, sevinç, bolluk,
yaşam ve her şeyden önemlisi
Tanrı’yla yakın bir ilişki vardı.
Tanrı, Adem ve Havva’yı yarattığında bahçedeki her şeyi onlara verdi. Ama bahçenin tek
bir kuralı vardı, bahçenin ortasındaki iyiyi ve kötüyü bilme
ağacının meyvesinden yememeleri gerekiyordu. Çünkü o meyveden yerlerse Tanrı’dan bağımsız olarak her şeyi bildiklerini
düşünecekler ve artık Tanrı’ya
güvenmeyi bırakacaklardı.
Tanrı’ya güvenmeyi bırakırlarsa ne olurdu çocuklar? Tanrı’ya ihtiyacımız yok diye düşünmeye başlayacaklardı. Tan-

DOKTRİNLERİMİZ

rı’yla birlikte olmaktan mutlu olmayacaklardı. Üstelik yürekleri
utanç ve korkuyla dolu olacaktı.
Öyle de oldu...
Adem ve Havva Tanrı’nın
sözünü dinlemediler ve Şeytan’ın
yalanlarına inandılar. Yasak meyveden yediklerinde her şey ama
her şey değişti. Biliyor musunuz
çocuklar o zaman Tanrı’nın yüreği acıyla doldu. Sevgiyle yarattığı çocukları O’nun sözünü
dinlemedikleri için artık çocuklarıyla arasında kocaman bir engel
vardı. Üstelik mükemmel
olarak yarattığı yaratılış
bozulmaya, yıkılmaya,
parçalanmaya başlayacaktı. Bu Tanrı’nın istediği bir
şey değildi.
Böylece çocuklar
günah bir zehir gibi önce insanın düşüncesine girdi, dü-

şüncesinden yüreğine indi ve
oradan eylemleriyle tüm dünyaya yayılmaya başladı. Günah
ruhsal bir hastalık gibi her insanın içine işledi. Tanrı elbette
kutsallığından ve adaletinden ötürü günaha karşı tepkisiz kalamazdı. Tanrı, Adem ve Havva’yı
bahçeden çıkardı. Artık orası onların evi olamazdı. Çocuklar
Tanrı günahtan nefret eder ve
günahın sonucunun ölüm ve yıkım olduğunu söyler. Adem ve
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Havva günah işlediklerinde sonuçlarına katlanmak zorunda
kaldılar.
Peki o zaman Tanrı’nın bu
kadar ciddiye aldığı ve sonuçlarının ağır olduğu günah nedir?
Kutsal Kitap günahı, Tanrı’nın
karakterine, Tanrı’nın sözüne
aykırı olan her şey olarak
tanımlar. Günah, Tanrı’nın
sözünü dinlememek, kötülük

4

yapmak ve suç işlemektir
aynı zamanda. İncil’de günah,
hedeften şaşmak, yanlış yola
sapmak olarak da kullanılır.
Günahın en temel özelliği
Tanrı’ya karşı suç işlemektir.
Sizler günah işliyor musunuz?
Bazen günahı, işlenen büyük
suçlar ve yapılan büyük kötülükler olarak düşünebiliyoruz.
Bu nedenle de sanki kendimizi
günahsız ya da az günah
işleyen kişiler olarak
görebiliyoruz. Ama
bu doğru değil. Biliyor
musunuz çocuklar,
günah bizim
içimizdedir. Bazen birini kıskanırız, o zaman
günah işleriz. Bizi kızdıran bir arkadaşımız
hakkında kötü
şeyler düşünürüz,
düşündüğümüz şeyleri

DOKTRİNLERİMİZ

arkadaşımıza söylemesek bile günah işlemiş oluruz. Tanrı bizim
düşüncelerimizi bilir, O’ndan hiçbir
şeyi gizleyemeyiz. Ne yazık ki
hepimiz günah işliyoruz.
Çocuklar yüreğimiz kötü
ve aldatıcıdır
(Yer.17:9). Günah
bizi kendine köle
etmiştir (Ef.2:1-3).
Öyle ki gerçeği
göremeyecek kadar kör, inatçı ve
korkak yapmıştır. Bizi utanç içine
sürüklemiş ve
kirletmiştir. Peki
günahtan kurtulabilmek için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef
çocuklar kendi gücümüzle ve
çabamızla günahtan kurtulamayız,
kendimizi temizleyip aklayamayız.
Durun hemen umutsuzluğa kapılmayın! Evet biz kendimizi günah-

tan kurtaramayız ama Tanrı yapabilir. Yaptı da! Tanrı günahı ortadan kaldırmak ve günahkarları
aklamak için biricik Oğlu İsa Mesih’i dünyaya kurtarıcı olarak
gönderdi (Yu.1:29). O’nun çarmıh
üzerinde ölümü ve
üçüncü gün dirilişiyle
günahın üzerindeki
gücü kırıldı, günah
yüzünden hak ettiğimiz ceza ödendi.
Artık günahın kölesi
olmak zorunda değiliz (Rom.6). Evet
çocuklar, İsa Mesih
tüm dünyadaki insanlığın günahı için kurtuluş getirdi ama sadece İsa Mesih’in
kendi günahları için ölüp dirildiğine
iman edenler bu kurtuluşu alabilecekler.
Mesih’e güvenenler olarak
hamdolsun kurtulduk! Bunun için
sevinebiliriz. O zaman hiç günah
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işlemiyor muyuz? Ah keşke hiç
günah işlemeseydik. Bizler İsa
Mesih’e iman ederek günahın
yargısından ve köleliğinden kurtulduk ama ne yazık ki günahın kendisinden hala kurtulamadık. Şeytan hala insanları Tanrı’dan uzaklaştırmak için ayartılarıyla günaha düşürmeye çalışıyor. Ama bizler Tanrı’nın gücü
ve yardımıyla günaha karşı durabiliriz (Rom.8:1-17,Gal.5:13-26).
Günah yüzünden Tanrı’yla
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bozulan ilişkimizi İsa Mesih
yeniledi. Bizler Tanrı’nın çocukları olduk (Yu.1:12-13).
Peki günah işlediğimiz zaman
ne mi yapmalıyız çocuklar? Önce Tanrı’ya günahımızı itiraf edip tövbe etmeliyiz. Eğer günahımızdan dolayı başkasını üzdüysek, kırdıysak, ona gidip
“sana karşı günah işledim, lütfen beni bağışlar mısın?” diye
sormalıyız. Bunu yaptığımızda
sert tepkilerle karşılaşabiliriz,

DOKTRİNLERİMİZ

ama yine de Tanrı bunu bizden
istediği için yaptığımızı unutmayalım. Peki biri bize karşı günah
işlerse ne yapmalıyız? Biz de bize karşı günah işleyenleri bağışlamalıyız. Hem de İsa’nın dediği
gibi “Yedi kez değil, yetmiş kere yedi kez” bağışlamalıyız
(Mat.18:22). Evet biliyorum çocuklar bağışlamak kolay değil.
Ama bu konuda Tanrı’ya güvenebiliriz. Bağışlamakta zorlandığımız kişi için dua edip, İsa’dan
onu bağışlayabilmemiz için gerekli olan gücü bize vermesini istediğimizde, verecektir. Üstelik yüreğimizde bir üzüntü varsa onu
da teselli edecektir. İsa Mesih
günahlarımızdan tövbe ettiğimiz
de bizi bağışlıyor öyle değil mi?
Biz de O’nun gibi başkalarını bağışlamalıyız.
Sonuç olarak çocuklar, dünya
üzerinde herkes günah işledi.
Kutsal Kitabımız’da okuduğumuz

Tanrı adamları, peygamberler de
günah işledi. Ama sadece bir kişi
günah işlemedi. Kim o? Evet İsa
Mesih. Çocuklar eğer günah kavramını ve yaşamımıza getirdiği yıkımları iyi anlamazsak, İsa Mesih’in neden dünyaya geldiğini ve
çarmıhtaki ölümü ve dirilişini yeterince anlayamayız. Kendimize
sık sık “günah işledim mi” diye
sormalıyız. Bazen farkında olmadan da günah işleyebiliyoruz. O
zaman Tanrı’dan “günahımızı göster Tanrım” diye dua etmeliyiz.
Günah giysimizi kirleten en kötü
pislik gibidir, bizi, ruhumuzu ve
canımızı kirletir. Tanrı bizim her
zaman temiz olmamızı ister.
Tövbe ettiğimiz zaman İsa
Mesih bizi tertemiz yapar
(1Yu.1:7). Bizi günahımızdan temizleyen kurtarıcımız İsa Mesih’i
(İbr.10:19-22) gönderdiği için
Tanrımız’ı övelim.
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Günah tam olarak nedir? Neyin
günah olduğunu neyin günah
olmadığını nasıl bilebilirim ki?

KUTSAL KİTAP
OKUMASI
Romalılar 3:10-26

DUA

Tanrım, herkes gibi ben de günahlıyım. Ve sadece İsa
Mesih aracılığı ile günahlarımdan kurtulabileceğime
iman ediyorum. Bugün sana günahlarımı itiraf ediyor,
İsa’nın günahlarımı bağışlattığına yürekten güveniyorum. Tüm düşüncelerim, sözlerim ve davranışlarım
seni hoşnut eden şekilde olsun. AMİN!

“Acaba hangi davranışlar günah olabilir” sorusu gerçekten güzel bir soru. Her bir
günahı tek tek yazmaya çalışsak ne zamanımız, ne de dünyadaki kağıtlar yeterli
olacaktır. O zaman Kutsal Kitap’a göre şöyle bir tanım yapalım; “Tanrı’nın hoşuna
gitmeyen her türlü düşünce, söz ya da eylem” diyebiliriz. Tanrı bizi, kendisine
güvenmemiz, sevmemiz ve itaat etmemiz üzere yarattı. Ama biz O’na güvenmeyi
ve itaati bırakınca, O’nu sevmeyi de bırakmış olduk. Artık O’nu değil kendimizi hoşnut etmeye, sevmeye başladık. Böylece kalbimiz çok çirkin bir hale dönüştü. Ve böylece yaptığımız her şey Tanrı’yı gücendirdi... Maalesef bütün insanlar
		
günahlıdır!

EZBER AYETİ
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”
Romalılar 3:23

BU KONUYU KONUŞALIM

EYLEM

Kutsal Kitap ayetlerine göre (Rom.3:10-26)
günahımızdan nasıl kurtulabiliriz?

Kendi hayatını bir düşün. Acaba neler Tanrı’nın hoşuna gitmiyor
olabilir? Aklına gelen bazı şeyleri (düşünceler, sözler ya da eylemlerin) yaz ve o konularda tövbe duası et.
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BEYY-N
N İ Mİ Z
Çocuklar beynimiz vücudumuzun beyi, efendisi gibidir. Çünkü vücudumuzla ilgili her
şeyin kontrol merkezi beynimizdir. Beynimiz hiç durmadan çalışır. Biz gece uyusak da
beynimiz uyumaz. Beynimiz üç eylemi gerçekleştirmek için çalışır.
1. Duyu organlarından mesajları alır.
2. Aldığı mesajları, hafızayı kullanarak yorumlar
3. Yürüyebilmemiz, düşünebilmemiz, oturabilmemiz, konuşabilmemiz ve benzer eylemleri yapabilmemiz için doğru mesajları seçip vücudun ilgili organlarına gönderir.
Beynimiz iki yarım küreden oluşur ve iki yarım kürenin de yaptığı işler farklıdır.

SOL YARIM KÜRE

SAĞ YARIM KÜRE

Mantık ve akıl İçgüdü ve
sezgi
Dil ve sözcük yürütme
Rüyaların merkezi
kullanımı
Çizim, müzik, şarkı,
Sözel hafıza
sanat, dans
Matematik hesabı
Maneviyat, din
Sınıflandırma
Listeler oluşturma
Çevreyi iki boyutlu görür
Farklılıkları saptar
Hedef koyar
Ayrıntıları görür ve
bilgileri araştırır
Bir çalışma metodu belirler
Siyah ve beyazı görür
İşlemleri ayrı ayrı
yerine getirir
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Biçim ve hacim
yorumlama
Duygular yoluyla iletişim
Bilgileri derleme

Dil ve sözcük
Genellikle insanlar beyinlerinin bir yarım küresini
kullanımı daha çok kullanırlar. Peki sen beyninin
hangi yarım küresini daha çok kulnadığını merak ediyor musun? O zaman aşağıdaki
testi yap. Bunun için aşağıdaki sözcükleri iki farklı şekilde oku.
1. Sözcükleri yazıldıkları gibi oku
2. Sözcükleri yazıldıkları renklerde oku

MAVİ TURUNCU SARI KIRMIZI YEŞİL SİYAH
SARI KAHVERENGİ SİYAH TURUNCU YEŞİL MOR MAVİ
KIRMIZI KAHVERENGİ TURUNCU MOR YEŞİL MAVİ
Sözcükleri yazıldıkları gibi okumak sana daha kolay geliyorsa sol yarım küreyi daha
fazla kullanıyorsun demektir. Eğer sözcüklerin renklerini söylemekte pek zorlanmıyorsan sağ yarım kürede bulunan sanatla ilgili bölgeyi kullanmakta beceriklisin demektir.
Çocuklar iki yarım küre birbirinden bağımsız çalışır ama doğru bir karar vermek için
işbirliği yaparlar.

Beyin İle İlgili İlginç Bilgiler
izin
Beynim erji
i en
ürettiğ pulü
am
ile bir
iriz.
yakabil

Beynimizin bol oksijene ihtiyacı vardır.
vücudumuza giren
oksijenin %20’sini
beyin kullanır.

Beyin gü
nde o
70.000 d rtalama
üşünce
geliştirir.

Üç boyutlu görür
Renkleri görür
Görsel hafızaya
sahiptir
Benzerlikleri saptar
An (şimdi ve burada)
üzerinde odaklanır
Genel görünümü
algılar

Bilgisay
sınırlıdır ar hafızası
am
hafızas a beyninin
dir. Ya ı sınırlı değil
şamın
boyunc
toplad
a
ığ
hafızan ın bilgiler
ı doldu
r
yetme maya
z.

Beyinde ağrı reseptörleri
yoktur. Yanı beyin
ameliyatı olan biri uyanık
olsa da ağrıyı hissetmez.

Yaş
yılın amın i
da
lk
bey bebeğ
ni ü
ç ka in
büy
ür. t
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ÖYKÜ
İşte Yine Yaptı

“Eren, yapma şunu!” diye bağırdı Ceren. Oysa kardeşi hemen yanında oturuyordu. Eren olduğu yerde donup
kaldı ve dudakları titremeye başladı.
Ceren’in annesi başını telefondan
kaldırıp “Ceren” dedi, “Bağırmana gerek yok. Eren zaten yanında oturuyor”.
“Ama anne...!” Ceren annesinin ilgisini çekmeye çalışıyordu. “Resmimi
karalayıp duruyor. İkinci sınıflar sanat
yarışması için ailemizin resmini çizmeye çalışıyorum ama o resmimi mahvediyor!”
Safiye Hanım bir yandan baş parmaklarını hızlı hızlı cep telefonun küçük
klavyesinde gezdirirken diğer yandan
“Hıhı...” diye mırıldandı.
“Ama anne, bu benim ödevim!!!”
Safiye Hanım parmaklarını hareket
ettirmeyi bırakıp çocuklarına baktı.
“Tamam artık Erenciğim” dedi, “Şu tarafa geç de abla ödevini bitirsin”.
3 yaşındaki Eren, üzerinde minik elleriyle çizdiği büyük, yuvarlak bir kafa ve
o kafadan çıkmış kollar ve bacakların
bulunduğu kağıdı annesine göstererek,
“Ben Örümcek Adam çiziyorum!!” dedi.
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Safiye Hanım, “Çok güzel Erenciğim.”
dedi ve başını yeniden telefonuna
gömmeden önce yemek masasının en
uzak ucunu işaret ederek, “Haydi bakalım, şimdi git de şu tarafa otur...”
dedi.
Eren bir kez daha önce kendi resmine, sonra Ceren’in resmine baktı. Kaşlarını çattı, sonra dirseklerinden birini
resme dayayıp Ceren’in çizdiği figürlerden birinin üzerinden kendi kalemiyle gitmeye başladı.
Ceren, kardeşinin elini hızla ittirerek
“Yapma dedim şunu ya!” diye patladı.
Bunu öyle şiddetli yapmıştı ki Eren
dengesini yitirmiş, düşmemek için masanın kenarına tutunmaya çalışmıştı.
Ancak o panikle masanın kenarına değil, kendi çizdiği resme tutunmuş ve
dehşet içinde, resminin ortadan ikiye
yırtılmasına şahit olmuştu. Üstelik masaya tutunamadığı için de yere düşmüştü. Keskin bir çığlık attı ve çığlığı
kısa süre içinde sel gibi akan gözyaşlarına dönüştü. Ceren, yerde yatan
kardeşine bakarken adeta buz kesmişti.
Safiye Hanım telefonunu koltuğun

üzerine fırlattığı gibi oğlunun yanına
koştu. Herhangi bir yerinin kanamadığını veya yaralanmadığını anlayınca
içi rahatladı ve sarılıp sakinleştirmek
üzere oğlunu kanepeye taşıdı.
Eren “Resmim!!!” diye ağlıyordu, “O
benim resmimi yırttı!”
“Ben senin resmini yırtmadım” diye
bağırdı Ceren, kardeşinin ağlamasını
bastıracak biçimde. “Sen yine benim
resmimi karalamaya başlamıştın. Ayrıca senin resmini ben değil, sen kendin yırttın!”
Eren, hıçkırıklar içinde “Ben de senin
gibi resim çizmek istiyordum sadece
ama sen beni düşürdün ve resmimi

yırttın!!” dedi.
Ceren, Eren’in resminin masada
kalmış diğer yarısına baktı. Resimdeki
şey Örümcek Adam’dan çok örümceğin kendisi gibi görünüyordu. “Bu kadar aptal bir resim için niye bu kadar
gözyaşı döktüğünü hiç anlamıyorum!”
dedi.
O bunu söyler söylemez Safiye Hanım Eren’in saçlarını okşamayı bırakıp
dik dik Ceren’e baktı ve ona derhal odasına gitmesini söyledi. “Seninle sonra gelip konuşacağım.” demeyi de ihmal etmedi.
“İyi!” dedi Ceren ve oturma odasından fırtına gibi çıkıp emin adımlarla odasına doğru ilerledi. Arkasından da
kapıyı çarptı.
Başlarda Ceren’in hissedebildiği tek
şey, ağır bir sessizlikti. Sonra gözü bir
anda yatağının
üzerinde
büyük bir
sadakatle
onu beklemekte olan oyuncak
ayısına, Ayı Dayı’ya ilişti. Ayı
Dayı çok özeldi onun için.
Dayısı, ona üç
yaşındayken almıştı bu ayıyı.
Ayı Dayı, tıpkı
dayısı gibi bi-
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razcık tombişti ve yumuşacık kahverengi tüyleri vardı. Ayı Dayı’nın koyu
kahverengi gözleri her zaman kendisini sevdiğini ve dinlediğini anlatırdı.
Ceren dört yaşındayken onun güzelim ekose papyonunun ucunu kestiğinde bile Ayı Dayı’nın bu bakışları
değişmemişti. Ceren, her zaman Ayı
Dayı’yla konuşabileceğini bilirdi.
Bir anda kendini yatağa
atıp “Bu haksızlık!” diye
bağırdı. O sırada Ayı
Dayı’nın yana devrilmesine sebep olmuştu.
Uzanıp ayısını eline aldı
ve onu kendi göz hizasına
getirdi. Sonra onunla konuşmaya başladı, “Annemin her zaman Eren’in
tarafını tuttuğunu biliyorsun!” dedi. “Ben
resmimi karaladığını
söylediğim zaman bile annem aldırış etmedi. Yani, kardeşimi seviyorum ama bazen beni
çileden çıkarıyor!”
Ayı Dayı ona baktı ama bir şey
söylemedi.
“Düşeceğini ve resminin yırtılacağını
tahmin edemedim işte!” Elleri iki yana
düştü. Ayı dayı birden çok üzgün bakmaya başlamıştı. “Saçma sapan bir resimdi. Sözde Örümcek Adam resmi
yapıyormuş. Yahu, sen Örümcek Adam çizmeyi bilmiyorsun ki!” Ayı Dayı
halen çok üzgün görünüyordu. Ceren
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ayısına sımsıkı sarıldı. Onun da kendisi gibi ağlamaya başlamasını istemiyordu!
Ceren, bir damla göz yaşının yanaklarından süzülüp Ayı Dayı’nın burnuna
düştüğünü hissetti. “Eren’i incitmek
istememiştim... Sadece resmimi
karalamayı bırakmasını istemiştim!”
Ayı Dayı’nın burnuna birkaç damla gözyaşı daha düştü. Ceren onu
göğsünün üstünden
kaldırdı ve gözyaşlarını
silmeye çalıştı. Ayı Dayı’nın gözleri Cereninkilerle buluştuğunda, Ceren
onun kendisine minnettarlıkla baktığını
gördü. Birkaç dakika sonra annesi
hafifçe kapıya vurdu ve içeri girdi.
Ceren gözlerini
Ayı Dayı’dan ayırmıyordu. O nefes
alıp verdikçe Ayı
Dayı’nın başı da yukarı aşağı çıkıp iniyordu. Safiye Hanım gelip Ceren ve ayısının yanına
oturdu.
“Şu Ayı Dayı’ya bir bakayım hayatım” dedi ve elini uzatıp ayıyı Ceren’den aldı. Safiye Hanım Ayı Dayı’nın
burnunun ıslak olduğunu fark edince,
“Aaa... Ayı Dayı ağlamış mı ne?” diye
sordu. Safiye Hanım Ayı Dayı’nın burnundaki gözyaşlarını sildikçe Ayı Dayı

da “Evet” der gibi başını sallıyordu.
“Anlaşılan bugün herkesin biraz ağlayası var...” dedi annesi ve Ayı Dayı’nın yanağına bir öpücük kondurup onu
Ceren’e geri verdi.
Ceren annesinin yüzüne bakınca onun gözlerinin de biraz kızarmış ve yaşarmış olduğunu fark etti. “Sen de mi
ağladın yoksa?” diye sordu.
Safiye Hanım eliyle gözlerini ovuşturdu ve gülümseyerek “Olsa olsa Ayı Dayı kadar ağlamışımdır canım.” dedi.
“Neden, peki?”
Safiye Hanım elini Ceren’in omzuna
koyarak, “Çünkü hedefi ıskaladım” dedi. “Çok üzgünüm!”
Ceren başını kaşıdı. “Ne demek istiyorsun anne? Ne hedefi? Eren’e bağırıp
onu iten bendim” dedi.
Ceren’in annesi başını evet anlamında
salladı. “Evet” dedi. ”Bunların
hepsini yaptın
ve maalesef
sen de hedefi
ıskaladın”.
“Peki ya
Eren?” dedi
Ceren. “O
da hedefi
ıskaladı,
değil
mi?”
Safiye
Hanım
gülümsedi, “Evet, o da
hedefi ıskaladı” dedi. Sonra
odaya bir göz gezdirdi ve

“Anlaşılan bugün hedefi ıskalamayan
tek kişi Ayı Dayı...ve burnunda gözyaşları olan da yine o!”
Ceren, Ayı Dayı’ya sımsıkı sarıldı ve
“Hedefi ıskalamak diyerek neyi kastettin anne?” diye sordu. “Bu ne tür bir hedef ve biz onu nasıl ıskaladık?”
Safiye Hanım boğazını temizledi ve
yeniden gözyaşlarını silerek açıklamaya
koyuldu; “Hedefi ıskalamak... Günah dediğimiz şey işte bu”.
“Günah mı???”
“Evet. Kutsal Kitap’ta günah için kullanılan orijinal sözcüğün anlamı hedefi ıskalamaktır. Yani şöyle düşün, biz bir şe-
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yi amaçlıyoruz, bir hedefimiz var ama
biz o hedefi vuramıyoruz. Attığımız ok
bizim gerçekte hiç istemediğimiz bir
yere gidiyor...”
Safiye Hanım birkaç saniye durup Ceren’e baktı ve ekledi; “Bazen oklarımız
hedefi vuracağına başka insanları vurur.” dedi.
Ceren bakışlarını aşağı indirerek, “Yani ben Eren’e bağırdığımda ve onu ittiğimde böyle mi oldu? “ diye sordu.
Safiye Hanım başıyla onay verdi. “Evet, tıpkı sen “Eren ödevimi karalıyor”
dediğinde benim seninle ilgilenmek yerine telefonumla ilgilenmem gibi...”
Ceren bir an düşündü ve “Tıpkı Eren’in hoşlanmadığımı bildiği halde
ödevimi karalamaya devam etmesi
gibi”.
Safiye Hanım bir kez daha başıyla
onayladı. “Bence hepimizin bir amacı,
hedefi vardı... ama ne yazık ki hiç birimiz ona ulaşamadık”.
“Senin hedefin neydi anneciğim?”
diye sordu Ceren.
“Ben hedefimin siz ikiniz resim yaparken sakince oturup arkadaşlarımla mesajlaşmak olduğunu sanıyordum...ama
şimdi anlıyorum ki siz ikiniz doğduktan
sonra benim gerçek hedefim sizi sevmek; sizi dinleyerek, sizinle ilgilenerek
ve ihtiyaç duyduğunuzda size yardım
ederek hem benim size olan sevgimi
hem de Tanrı’nın size olan sevgisini
göstermek olmuş”. Aralarında uzun
bir sessizlik oldu. Ceren, annesinin
gözlerinin konuşurken tekrar yaşar-
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dığını görebiliyordu. “Siz ikiniz aranızdaki anlaşmazlığın çözümü için benim
yardımıma ihtiyaç duyuyordunuz ama
ben Neslihan Teyzenle mesajlaşmaya
kendimi o kadar kaptırmıştım ki ikinizi birden görmezden geldim ve böylece
hedefimin yakınından bile geçememiş
oldum”.
Ceren, annesinin yanına gidip ona
sımzsıkı sarıldı. Bir dakika kadar öyle
kaldılar. Sonra Ceren, “Peki Eren’in
ıskaladığı hedef neydi anne?” diye
sordu.
Safiye Hanım, “Sana göre Eren’in hedefi neydi canım?” diye sordu.
Ceren yatağın öbür ucunda tek başına oturmakta olan Ayı Dayı’ya baktı.
“İstediği tek şeyin beni sinir etmek olduğunu düşünmüştüm ilk başta ama
şimdi düşünüyorum da galiba resmini
kendi başına çizmek istemedi. Benim
yardımıma ihtiyacı vardı. Belki de bu
yüzden benim çizdiğim insan figürlerinin üstünden gidiyordu...”
Ceren’in annesi gülümsedi ve onu alnından öptü. “Eren’i gerçekten de çok
seviyorsun değil mi?” diye sordu.
Ceren kafasını salladı. “Evet” dedi
“Ama hedefimin onu sevmek olduğunu
bilmiyordum”. Uzanıp Ayı Dayı’yı yeniden eline aldı. Kaşlarını çatarak, “Ödevimi bitirmenin kardeşimi sevmekten
daha önemli olduğunu sanıyordum! Niye yaptım bunu anne? Bunu hep yapıyorum ben!” dedi.
“Her zaman yapmıyorsun bir tanem
ama maalesef hepimiz bunu zaman za-

man yapıyoruz. Hepimiz gerçek amacımızın Tanrı’yı ve birbirimizi sevmek
olduğunu, tüm yaşamımız boyunca bunu hedeflememiz gerektiğini unutuyoruz. Öyle olunca da hedefi ıskalıyoruz elbette”.
Ceren bir yandan düşünürken diğer
yandan Ayı Dayı’yı okşuyordu. Eline
papyonun 4 yaşındayken kestiği kısmı geldi. Papyonu eski haline döndüremeyeceğini anlayınca nasıl da üzülmüştü! “Eren’in resmini tekrar eski haline
getiremem Anne!” derken gözyaşlarına
boğuldu. “Eren sonsuza dek benden
nefret edecek!”.
Safiye Hanım Ceren’in saçlarını yavaşça okşadı ve “Gerçekten böyle mi
düşünüyorsun tatlım?” dedi.
Ceren gözlerini sildi ve o anda Ayı
Dayı’nın koyu renkli, sıcacık bakan gözlerinin doğrudan kendisine çevrilmiş
olduğunu fark etti. “Hayır... bence o
resmi düzeltmem mümkün değil. Ama
yaptığım kötü şeyleri geri alabilmeyi
gerçekten isterdim” dedi.
“Ah canım,” diye iç geçirdi Safiye Hanım, “Benim de bunu yapabilmeyi istediğim zamanlar oluyor ”.
“Gerçekten mi???” diye sordu Ceren.
Şaşırmıştı.
Safiye Hanım’ın gözleri artık nemli değildi. Tam tersi ışıl ışıldı. “Evet ama kendime kızmama neden olan asıl şey ne,
biliyor musun?” dedi.
“Ne?”
“Ben hedefi ıskaladığımda İsa’nın ne
yaptığını biliyor olmam”.

“Ne yapıyor ki?” Ceren Ayı Dayı’nın
yüzünü annesine doğru çevirdi. Böylece ikisi birden onu dinleyebileceklerdi.
“Beni affediyor” dedi, gülümseyerek.
“Peki aynı hatayı yine yaparsan ne
oluyor?” diye sordu Ceren.
Annesi yine yüzünde bir gülümsemeyle yanıt verdi; “O zaman yine aynı
şeyi yapıyor. Yani affediyor, affediyor ve
yine affediyor... çünkü bizi seviyor; İsa
hedefin ne olduğunu biliyor. O hedefi
asla ıskalamıyor. O, bizi her zaman seviyor! İsa’nın bana olan sevgisini anımsadığımda, gerçek hedefimin O’nu ve sizleri sevmek olduğunu hatırlıyorum!”
Ceren, Ayı Dayı’nın yüzünü yeniden
kendine çevirdi ve onun papyonuna
dokundu. Sonra ayısını annesine vererek, “Ne yapmam gerektiğini biliyorum”
dedi. Zıplayıp yataktan aşağı indi ve kapıya yöneldi.
Safiye Hanım Ceren’in, bağırdığı ve
düşmesine sebep olduğu için Eren’den
özür dilediğini, Eren’in de ona “Seni affettim.” dediğini duydu. Kısa bir sessizliğin ardından Eren, “Abla” dedi “Şimdi
Örümcek Adamımı çizmeme yardım
eder misin?”
Safiye Hanım ayağa kalkıp Ayı Dayı’yı
yatağın üstündeki yerine koyarken Ceren’in “Seve seve!” dediğini işitti.
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Çerçevemize uygun renkli kâğıdımızı
çerçeve ölçüsüne göre yerleştirelim.

Çerçeve arkası
için asma aparatını
da sıcak silikon ile
tam ortaya gelecek
şekilde yapıştıralım.
Bu işlemi ip ile de
yapmanız mümkün.

Ayetli Çerçeve Yapıyoruz
Merhaba Sevgili çocuklar, bu sayımızda günahın bizi ne kadar olumsuz etkilediği konusunda öğrendik. Günahın yaşamımızı kirlettiği ve
bizi Tanrı’dan ayırdığını unutmamalıyız. İsa Mesih bizi seven, sevgisiyle bizi değiştiren, bizim iyiliğimiz için doğru olanı seçmemizi isteyen merhamet dolu bir Tanrı’dır. Her durumda
iyiliğimizi ister. Çocuk olsak bile doğruyu
seçmeyi başarabiliriz. Çünkü bu konu da en
büyük yardım Tanrımız’dan gelecektir. Günah
işlediğimizde günahımızı itiraf edip tövbe ettiğimizde Tanrımız bizi affeder. Aynı günahı
tekrar işlememek için hem dua etmeli hem
de gayretli olmalıyız.
1 Yuhanna 1:9 da bununla ilgili harika bir ayet
var.

Ardından çiçekleri sıcak silikon
ile sabitleyebiliriz.
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Seçtiğimiz kalemle ayetimizi yazalım. Tam yerleştiğinden emin olarak kağıdı çerçeveye uygun şekilde kesip
yapıştıralım.
‘’Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil
olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her türlü kötülükten arındıracaktır.’’
Belki birlikte bu ayeti ezberleriz ne dersiniz? Sizlerle
yapacağımız bu çalışma çerçeve süslemesi olacak.
Süsleme yaparak ayetimizi sık görebileceğiniz bir yere
asarsanız çok çabuk öğrenebilirsiniz. Haydi, başlayalım
çalışmaya.
Gerekli Malzemeler:
* Çerçeve (Kalın karton, plastik veya ahşap olabilir.)
* Kuru Çiçek
* Silikon Tabancası
* Yapıştırıcı
* Makas
* Kalem
* Askı Aparatı veya İp
* Renkli Kâğıt

Silikon tabancasını uygulamadan önce neyi
nereye koyacağımızı çerçeve üzerinde belirleyelim.

Sıra geldi kuru çiçeklerle
süsleme planı yapmaya.

Uzun sapları kısaltarak başlayalım.
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KUTSAL KİTAP ve

Arkeoloji
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karısı yaptılar! M.Ö. 8.yy’a tarihlenen
Kuntillet Arjud isimli arkeolojik bir
kalıntıda birçok evde Tanrı’nın ismini
(Yahve) Aşera’nın ismiyle yan yana gör-

Merhaba çocuklar.
Bu sayıdaki konumuz günah. Günah nedir?
Günah Tanrı’nın isteklerine sırt çevirmek,
kendi isteklerimizin peşinden gitmektir.
Tanrı’nın bizden isteği aslında basittir: O’nu
sevmemiz ve başkalarını kendimiz gibi sevmemizdir. Fakat biz zaman zaman Tanrı’nın
yerine ya kendimizi ya da başka şeyleri
daha fazla seviyoruz. Kutsal Kitap’ta
İsrail’in durumu bundan pek farklı değildi.
“Komşularımız ne düşünür?” korkusuyla
birçok Yahudi zamanla Tanrı’nın yanısıra
birçok putu kabul etmeye ve onlara tapmaya
başladılar. Bunlardan bir tanesi Kenanlılar’ın
fırtına tanrısı Baal idi. Yahudiler çiftçi
olduğundan sıkıntılı kuraklık zamanlarında
Baal’a sığınıyorlardı. Bir başka putun ismi
Aşera idi. Aşera bir doğa ve bereket tanrıçasıydı. Genellikle Yahudiler bu tanrıçaya
çocuk sahibi olmak için geliyorlardı. Tanrıçaya pişmiş ekmek sunusu getiriyorlardı ve
ona dileklerde bulunuyorlardı. Zamanla
Yahudiler kendi inançlarını çevre inançlarla
o kadar karıştırmışlar ki Aşera’yı Tanrı’nın

mekteyiz. Yahudiler öyle bir noktaya gelmişlerdi ki hayatlarını Tanrı’dan ayrı kendi
ürettikleri çözümlerle yaşamaya alışmışlardı.
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Birçok peygamber bu seçimlerin hayatlarına getireceği yıkım hakkında uyardı.
Ama peygamberleri dinlemediler. Bunun
sonucunda Yahudiler çok acı çektiler. İlk
önce Asurlular İsrail krallığını yıktı. Daha
sonra ise Babilliler Yahuda krallığını fethedip Yahudiler’i Babil’e sürgüne götürdü.
Yahudiler uzun yıllar köle olarak yaşamak
zorunda kaldılar. Evet, Tanrı onları Mısır’daki
kölelikten kurtarmıştı, ama aldıkları yanlış
kararlar sonucu tekrar köle olmuşlardı.
Bugün biz eskiden yaşamış olan Yahudiler gibi kilden veya odundan putlara tapmıyoruz. Günümüzün putları farklıdır İsa
bu putlara değindi: Para sevgisi, şöhret sevgisi, şehvet, rehavet, değişik kötü arzular.
Eğer hayatımızın merkezinde bunlar yer
alıyorsa bu arzular bizi kendilerine köle yaparlar. Bir kısır döngü gibi sürekli bu arzuların yarattığı davranışları tekrarlayıp dururuz. İşte, İsa bunun için geldi. İsa, Tanrı’yı yürekten sevebilmemiz için bizi köle yapan bu arzulardan kurtarıyor. Bizden tek
talep ettiği şey samim bir şekilde O’na yaklaşmamız ve günahlarımızı itiraf etmemizdir. O zaman O’nun Ruhu hayatımıza giriyor ve arzularımızı değiştiriyor. Kötü arzularımız iyi arzulara dönüşüyor. İsa’nın Ruhu’yla artık günah işlememek ve Tanrı’yı sevmek daha kolay oluyor!
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BUL-MA-CA
Dörtlü küçük kutucuk

Dörtlü küçük kutucuk

Kör Düğüm

Kibrit Balığı

Dört şekilden biri diğerlerinden
farklı. Farklı olanı bulabilir misiniz?

Balık kibrit çöplerinden oluşmuştur. Sadece
üç tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek,
yüzü sola dönük kibrit balığını, yüzü sağa
dönük hale çevirebilir misin?

Sudoku

Sütun

Çocuklar daha önce sudoku oynadınız
mı? Eğer oynamadıysanız işte size bu keyifli oyunu oynamak için bir fırsat. Sudoku
bir mantık oyunudur ve kuralları çok basittir. Boş olan kutucuklara verilen dört rakamı (1,2,3,4) uygun şekilde yerleştireceksiniz.
Ama her sütunda, her satırda ve her dörtlü küçük kutucuk içinde aynı rakamdan bir
tane olacak. Yanda çözümlü sudoku örneği
var. Siyah rakamlar bulmacada verilen ipuçları. Kırmızı rakamlar ise bulmacanın çözümü.
Sudokunun kolaydan zora doğru giden seviyeleri var. Biz önce sizinle 4x4=16 küçük kareden oluşan kolay seviyeden başlayacağız. Siz öğrendikçe bulmacanın kare sayısını arttıracağız. Unutmayın her sudoku bulmacanın bir doğru yanıtı vardır. Hadi o zaman aşağıdaki iki sudoku bulmacayı çözün. Kolay gelsin.
Satır
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Üç Maymun
Üç maymun resminin gölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
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DENEYLER ve GERÇEKLER
Merhaba, şimdi birlikte harika bir deney
yapacağız. Deneyin adı “Ateşli Kara Yılan”.
Eminim ki bu deneyi yaparken hem eğlenecek, hem de çok şaşıracaksın. Ama bu deneyi yaparken mutlaka

Sonra da şeker ve karbonat karışımını resimdeki gibi kasedeki
kumun orta kısmına dök. Neredeyse tepkimeyi başlatmaya hazırız!
Ama öncelikle yanında bir yetişkin olduğundan emin olmalısın ve onun yardımı ile
beyaz karışımı çakmak ile ateşleyebilirsin.

bir yetişkinden

yardım almalısın. Çünkü deneyimiz bi-

raz tehlikeli! Haydi, şimdi malzemelerimize
bir bakalım.

MALZEMELER
• Karbonat (10 gr)
• Toz şeker (40gr)
• Çakmak benzini
• Bir kase dolusu kum
• Çakmak
• Tepkime sonucu ortaya çıkan alev için yanında su bulundur.

Vaaoovv o da ne? Alevi gördün değil mi? Alevin çıkışından sonra oluşan Ateşli Kara
Yılanı da gördün mü? İnanılır gibi değil ama gerçek... Bembeyaz görünen o toz nasıl da
üç boyutlu ve simsiyah bir yılana dönüştü!

DENEY ZAMANI
İlk önce şeker ve karbonatı birbirleri ile iyice karıştır. Bardaktaki bu toz karışımı bir kaşık
yardımı ile iyice karıştırabilirsin. Sonra kasedeki kumu çakmak yakıtı ile iyice ıslat.
Çocuklar günah da böyledir. Günah, işlemeden önce bize çok masum, çekici ve hoş
görünür. Ancak işlendikten sonra hiç de hoş bir şey olmadığını fark ederiz. İçimizi
adeta yakar, bizi üzer ve Tanrı ile aramızı bozar. O zaman günaha karşı çok uyanık
olalım... Eğer günah işlemişsek şimdi tövbe edelim!
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