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İÇİNDEKİLER

   Merhaba Çocuklar,
   Yeni dergi nihayet elinizde… Önce dergiyi 
açın ve iyice koklayın bakalım! Çünkü ne yazık 
ki artık birçok şeyi tablet ve cep telefonlarından 
okuyorsunuz. Mürekkep kokusunu özlemiş 
olmalısınız :)

   Yavaş yavaş sınavlarınız sona eriyor ve bir eğitim 
öğretim yılını daha sonlandırıyorsunuz. Hepinizi 
şimdiden gayretiniz ve özverili çalışmalarınızdan 
dolayı tebrik ediyorum. Harika bir dinlenceyi hak 
ettiniz. Dinlence demişken herkes Kucak Tatil 
Gezilerine davetlidir. Kucak olarak İç Anadolu’da, 
Akdeniz’de ve ülkemizin doğu tarafında sizler için 
harika üç kamp hazırlanıyor. Ege ve Marmara’da 
da başka kamplar yapılacak bu yaz. Hangisine 
yakınsanız ona kayıt yaptırın. Harika dostlar 
ve müthiş etkinliklerle hem zihniniz hem de 
canlarınız tazelenecektir. Detaylı bilgi için Özlem 
Abla’nıza mesaj atıp Kucak Kampları hakkında 
bilgi alabilirsiniz: kucak@hotmail.com

   Bu dergide Kurtuluş konusunu işledik. İsa 
Mesih’e yürekten güvenen kişinin kurtuluşa 
eriştiğini defalarca dile getirdik. Çünkü bu gerçeği 
iyice kavramalı ve kurtuluşun nimetlerini fark 
etmeliyiz. Neyse daha fazla size anlatmayayım, 
en iyisi siz okuyun ve derginin keyfini çıkartın. Bir 
sonraki sayıda görüşmek üzere… 

   İbrahim Abi 
  
   ibrahimabiye@gmail.com 
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DOKTRİNLERİMİZDOKTRİNLERİMİZ

 Merhaba Çocuklar, Merhaba Çocuklar,
 Dergimizin son sayısında ne Dergimizin son sayısında ne
yaptığımızı hatırlıyor musunuz? yaptığımızı hatırlıyor musunuz? 
Bol bol günah mı işlemiştik? El-Bol bol günah mı işlemiştik? El-
bette hayır! Günah konusunu bette hayır! Günah konusunu 
çalışmış, günahın ne olduğu ve çalışmış, günahın ne olduğu ve 
bizi nasıl etkilediğini öğrenmiştik bizi nasıl etkilediğini öğrenmiştik 
değil mi? O zaman hadi şimdideğil mi? O zaman hadi şimdi
bir hatırlatma yapalım ve güna-bir hatırlatma yapalım ve güna-
hın ne olduğunu anımsamak için hın ne olduğunu anımsamak için 
tekrar kısaca bakalım. Günah, tekrar kısaca bakalım. Günah, 
Tanrı’nın sözünü dinlememek, Tanrı’nın sözünü dinlememek, 
kötülük yapmak ve suç işlemek kötülük yapmak ve suç işlemek 
olarak tanımlanır. Günahın en olarak tanımlanır. Günahın en 
temel özelliği de Tanrı’ya karşı temel özelliği de Tanrı’ya karşı 
suç işlemektir. Günah, bütün suç işlemektir. Günah, bütün 
dünyanın ve insanlığın üzerinde dünyanın ve insanlığın üzerinde 
etkili olan Şeytan’ın en güçlü etkili olan Şeytan’ın en güçlü 
silahıdır. Şeytan’ın başlangıçtan silahıdır. Şeytan’ın başlangıçtan 
beri en büyük amacı, Tanrı ileberi en büyük amacı, Tanrı ile
insan arasındaki ilişkiyi bozmak insan arasındaki ilişkiyi bozmak 
ve parçalamaktır. Bu konuda ve parçalamaktır. Bu konuda 
ne kadar başarılı olduğunu da ne kadar başarılı olduğunu da 
geçen dergimizde görmüştük. geçen dergimizde görmüştük. 
Evet çocuklar, hepimizin günahEvet çocuklar, hepimizin günah

yüzünden Tanrı’yla ilişkisi bozul-yüzünden Tanrı’yla ilişkisi bozul-
du. Yalnızca insanın Tanrı’yla du. Yalnızca insanın Tanrı’yla 
olan ilişkisi değil, insanın insanla olan ilişkisi değil, insanın insanla 
da ilişkisi bozuldu ve doğa dada ilişkisi bozuldu ve doğa da
bu bozulmadan payını aldı. Nebu bozulmadan payını aldı. Ne
kötü değil mi çocuklar? İncil’-kötü değil mi çocuklar? İncil’-
deki mektup yazarlarından Pav-deki mektup yazarlarından Pav-
lus, günahından dolayı kendini o lus, günahından dolayı kendini o 
kadar kirli hissetmişti ki “Kimkadar kirli hissetmişti ki “Kim
beni kurtarabilir? Kendimi kurta-beni kurtarabilir? Kendimi kurta-
rabilir miyim?” diye sormuştu. rabilir miyim?” diye sormuştu. 
Aynı soruyu herkes kendine Aynı soruyu herkes kendine 
sormalıdır. Çünkü, Romalılar sormalıdır. Çünkü, Romalılar 
3:23’de dediği gibi herkes gü-3:23’de dediği gibi herkes gü-
nah işledi ve Tanrı’nın yüceliğin-nah işledi ve Tanrı’nın yüceliğin-
den yoksun kaldı. Tanıdığınız ki-den yoksun kaldı. Tanıdığınız ki-
şileri şimdi zihninizden geçirin. şileri şimdi zihninizden geçirin. 
Evet onlar da günah işledi. Tıp-Evet onlar da günah işledi. Tıp-
kı bizim gibi annemiz, babamız, kı bizim gibi annemiz, babamız, 
öğretmenlerimiz, hatta çok öğretmenlerimiz, hatta çok 
sevdiğimiz ve ‘ne kadar iyi biri’ sevdiğimiz ve ‘ne kadar iyi biri’ 
diye düşündüğümüz kişiler dediye düşündüğümüz kişiler de
günah işledi ve işliyor. Ve bili-günah işledi ve işliyor. Ve bili-
yor musunuz çocuklar, günah-yor musunuz çocuklar, günah-
larımız cezasız kalmıyor. larımız cezasız kalmıyor. 

Romalılar 6:23 ayetinde Romalılar 6:23 ayetinde 
“Günahın ücreti ölümdür” diye “Günahın ücreti ölümdür” diye 
yazar. Bizler günah işlediğimiz yazar. Bizler günah işlediğimiz 
için ölecek miyiz? Günahımızdan için ölecek miyiz? Günahımızdan 
ve günahın sonuçlarından kurtul-ve günahın sonuçlarından kurtul-
manın bir yolu yok mu? Evet manın bir yolu yok mu? Evet 
bir yol var! Hamdolsun ki Tanrı bir yol var! Hamdolsun ki Tanrı 
kurtuluş yolunu sağladı. Eğer kurtuluş yolunu sağladı. Eğer 
Tanrı bu kurtuluş yolunu sağla-Tanrı bu kurtuluş yolunu sağla-
masaydı hepimiz yargılanır ve masaydı hepimiz yargılanır ve 
sonsuza dek cehennemde kalır-sonsuza dek cehennemde kalır-
dık. Şimdi dergimizin konusu dık. Şimdi dergimizin konusu 
olan, Tanrı’nın harika kurtuluş olan, Tanrı’nın harika kurtuluş 
planına bakalım. planına bakalım. 
    Kurtuluş planımızın en önemli Kurtuluş planımızın en önemli 
noktası, Tanrı’nın biricik Oğlu noktası, Tanrı’nın biricik Oğlu 
İsa Mesih’in ölümü ve dirilişidir. İsa Mesih’in ölümü ve dirilişidir. 
İsa Mesih’in çarmıh üzerinde İsa Mesih’in çarmıh üzerinde 
ölümü bütün dünya içindi. O ölümü bütün dünya içindi. O 
herkesin günahının gazabını veherkesin günahının gazabını ve
cezasını kendi üzerine yüklen-cezasını kendi üzerine yüklen-
di. Bizim yerimize ölerek güna-di. Bizim yerimize ölerek güna-
hın köleliğinden bizi satın aldıhın köleliğinden bizi satın aldı
ve Tanrı’yla barıştırdı. Çocuk-ve Tanrı’yla barıştırdı. Çocuk-
lar İsa’nın ölümü bizim kurtu-lar İsa’nın ölümü bizim kurtu-

luşumuz için yetmezdi. İsa’nın luşumuz için yetmezdi. İsa’nın 
ölümden dirilişi kurtuluşumuzu ölümden dirilişi kurtuluşumuzu 
sağladı. İsa’nın ölümü ve dirilişi sağladı. İsa’nın ölümü ve dirilişi 
tüm dünyadaki insanlar için son-tüm dünyadaki insanlar için son-
suz yaşamın kapılarını açtı. Evet suz yaşamın kapılarını açtı. Evet 
çocuklar, Tanrı kurtuluş planını çocuklar, Tanrı kurtuluş planını 
herkes için sunmuştur. herkes için sunmuştur. 

KURTULUŞKURTULUŞ
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  Çocuklar, Tanrı’nın sağladığı   Çocuklar, Tanrı’nın sağladığı 
kurtuluş aslında bize sunulmuş kurtuluş aslında bize sunulmuş 
bir armağandır. Kutsal Kitabımızbir armağandır. Kutsal Kitabımız
bize bu armağanı lütuf olarakbize bu armağanı lütuf olarak
açıklar. Lütuf, hak etmediğimiz açıklar. Lütuf, hak etmediğimiz 
iyiliktir. Bizler işlediğimiz günah-iyiliktir. Bizler işlediğimiz günah-
larla kurtulmayı hak larla kurtulmayı hak 
ediyor muyduk? Hem               ediyor muyduk? Hem               
günah işleyip, günah işleyip, 
hem de Tan-hem de Tan-
rı’nın kutsallı-rı’nın kutsallı-
ğının bulunduğu ğının bulunduğu 
yere, Cennet’eyere, Cennet’e
nasıl girebilirdik?nasıl girebilirdik?
Bu imkansızdır. Bu imkansızdır. 
İşte kendi gücümüzleİşte kendi gücümüzle
ve iyi işlerimizle sağlayamaya-ve iyi işlerimizle sağlayamaya-
cağımız kurtuluşu Tanrı bize cağımız kurtuluşu Tanrı bize 
kendisi sağladı. Bunu İsa Me-kendisi sağladı. Bunu İsa Me-
sih aracılığıyla gerçekleştirdi. sih aracılığıyla gerçekleştirdi. 
Bu Tanrı’nın harika lütfudur. Bu Tanrı’nın harika lütfudur. 
Çocuklar, sizce Tanrı neden Çocuklar, sizce Tanrı neden 
bizim kurtulmamızı istedi? bizim kurtulmamızı istedi? 
Zaten insanlar benim sözü-Zaten insanlar benim sözü-
mü dinlemiyor, beni tanımıyor mü dinlemiyor, beni tanımıyor 

diyerek hiçbir insanın Cennet’e diyerek hiçbir insanın Cennet’e 
girmesine izin vermeyebilirdi girmesine izin vermeyebilirdi 
değil mi? Ama öyle yapmadı, değil mi? Ama öyle yapmadı, 
çünkü Tanrı bizi çok SEVİYOR! çünkü Tanrı bizi çok SEVİYOR! 
Bu nedenle Oğlu İsa Mesih’i Bu nedenle Oğlu İsa Mesih’i 
gönderdi. Tanrı’nın bize olan gönderdi. Tanrı’nın bize olan 

sevgisiyle ilgili aşağıdaki iki sevgisiyle ilgili aşağıdaki iki 
ayete bakalım. ayete bakalım. 

    “Tanrı’yı biz“Tanrı’yı biz
sevmiş değil-sevmiş değil-
dik, ama O bizi dik, ama O bizi 
sevdi ve Oğlu’-sevdi ve Oğlu’-
nu günahlarımızı nu günahlarımızı 
bağışlatan kur-bağışlatan kur-
ban olarak dün-ban olarak dün-

yaya gönderdi. İş-yaya gönderdi. İş-
te sevgi budur” (1Yu. 4:10).te sevgi budur” (1Yu. 4:10).
   “Çünkü Tanrı dünyayı o ka-   “Çünkü Tanrı dünyayı o ka-
dar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu dar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu 
verdi. Öyle ki, O’na iman eden-verdi. Öyle ki, O’na iman eden-
lerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi lerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun” sonsuz yaşama kavuşsun” 
(Yu.3.16). (Yu.3.16). 
  Tanrı’nın bize olan sevgisi   Tanrı’nın bize olan sevgisi 
ne kadar büyük! Bizim kurtul-ne kadar büyük! Bizim kurtul-

mamızı ve O’nunla birlikte son-mamızı ve O’nunla birlikte son-
suza dek Cennet’te yaşamamızı suza dek Cennet’te yaşamamızı 
istiyor. Bunun için de Oğlu’nu gü-istiyor. Bunun için de Oğlu’nu gü-
nahlarımızı bağışlatan kurban ola-nahlarımızı bağışlatan kurban ola-
rak dünyaya gönderdi. Biz son-rak dünyaya gönderdi. Biz son-
suza dek yaşayalım diye, biricik suza dek yaşayalım diye, biricik 
Oğlu’nun ölmesine Oğlu’nun ölmesine 
izin verdi. İsa izin verdi. İsa 
Mesih’te Tanrı’-Mesih’te Tanrı’-
nın planına itaat nın planına itaat 
etti ve bizim için etti ve bizim için 
çarmıh üzerinde çarmıh üzerinde 
ölmeyi kabul etti. ölmeyi kabul etti. 
   Peki Tanrı’nın    Peki Tanrı’nın 
kurtuluş planında kurtuluş planında 
bizim bir rolümüz bizim bir rolümüz 
var mı? Elbette var mı? Elbette 
var. Tanrı’nın bize sunduğu var. Tanrı’nın bize sunduğu 
armağanı kabul etmemiz armağanı kabul etmemiz 
gerekmektedir. Kurtuluşa gerekmektedir. Kurtuluşa 
kavuşmak için, günah işle-kavuşmak için, günah işle-
diğimizi kabul etmeli ve günah-diğimizi kabul etmeli ve günah-
larımızdan dolayı pişman olmalıyız. larımızdan dolayı pişman olmalıyız. 
Daha sonra da günahlarımızdan Daha sonra da günahlarımızdan 
dolayı tövbe etmeliyiz. Tövbe dolayı tövbe etmeliyiz. Tövbe 

etmek ne demektir hiç düşün-etmek ne demektir hiç düşün-
dünüz mü çocuklar? Tövbe et-dünüz mü çocuklar? Tövbe et-
mek, “bir günah ya da suçu bir mek, “bir günah ya da suçu bir 
daha yapmamaya söz vermek” daha yapmamaya söz vermek” 
değildir. Tövbe etmek, günah iş-değildir. Tövbe etmek, günah iş-
lediğimiz durumla ilgili yürek tu-lediğimiz durumla ilgili yürek tu-

tumumuzun ve dü-tumumuzun ve dü-
şüncelerimizin değiş-şüncelerimizin değiş-
mesidir. Tövbe et-mesidir. Tövbe et-
tiğimiz zaman ken-tiğimiz zaman ken-
di istediğimizi yap-di istediğimizi yap-
mak yerine Tanrı’-mak yerine Tanrı’-
nın isteğini yapmayının isteğini yapmayı
seçiyoruz. Tövbeseçiyoruz. Tövbe
eden kişi günahla-eden kişi günahla-
rından döndüğü gibirından döndüğü gibi
tüm yaşamını da tüm yaşamını da 

Tanrı’ya teslim eder ve O’na gü-Tanrı’ya teslim eder ve O’na gü-
venir. İsa’yı Rab ve kurtarıcısı venir. İsa’yı Rab ve kurtarıcısı 
olarak kabul eder. olarak kabul eder. 
  Bizler İsa Mesih’e iman ettik-  Bizler İsa Mesih’e iman ettik-
ten sonra Tanrı’nın sağladığı kur-ten sonra Tanrı’nın sağladığı kur-
tuluşun ayrıcalıklarına da sahip tuluşun ayrıcalıklarına da sahip 
oluruz. oluruz. Bu ayrıcalıklardan biriBu ayrıcalıklardan biri
aklanmadır.aklanmadır. İsa’nın ikinci gelişin- İsa’nın ikinci gelişin-
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den sonra adil olan Tanrı in-den sonra adil olan Tanrı in-
sanları suçlarına göre yargı-sanları suçlarına göre yargı-
layacaktır. İsa Mesih’e imanlayacaktır. İsa Mesih’e iman
eden kişi bu yargılama sonu-eden kişi bu yargılama sonu-
cunda hem suçsuz ilan edile-cunda hem suçsuz ilan edile-
cek hem de doğru sayılacaktır. cek hem de doğru sayılacaktır. 
Çünkü İsa Mesih çarmıhta oÇünkü İsa Mesih çarmıhta o
kişinin suçunun, günahının be-kişinin suçunun, günahının be-
delini ödemiştir. delini ödemiştir. 
İsa Mesih’e gü-İsa Mesih’e gü-
venen kişi, Tan-venen kişi, Tan-
rı’nın gözünde rı’nın gözünde 
doğru sayılır. doğru sayılır. 
  Kurtuluşumu-  Kurtuluşumu-
zun ayrıcalıkların-zun ayrıcalıkların-
dan bir diğeri de dan bir diğeri de 
bağışlanmadır.bağışlanmadır. Ba- Ba-
ğışlanma aklan-ğışlanma aklan-
manın vazgeçil-manın vazgeçil-
mez bir parça-mez bir parça-
sıdır. Bağışlanma, sıdır. Bağışlanma, 
günahkarı Yasa’-günahkarı Yasa’-
nın mahkumiye-nın mahkumiye-
tinden özgür tinden özgür 
kılar. Tanrı, ge-kılar. Tanrı, ge-

rekli bedel ödendiği için, İsa’ya rekli bedel ödendiği için, İsa’ya 
iman eden kişinin bütün suçları-iman eden kişinin bütün suçları-
nı bağışlar. nı bağışlar. 
    Çocuklar, bir kişi İsa Mesih’e Çocuklar, bir kişi İsa Mesih’e 
iman ettiği zaman Tanrı tara-iman ettiği zaman Tanrı tara-
fından evlat ediniliyor yani fından evlat ediniliyor yani 
Tanrı’nın çocuğu oluyor.Tanrı’nın çocuğu oluyor. O’nun  O’nun 
çocuğu olduğumuzu gösteren çocuğu olduğumuzu gösteren 

kanıt ise Kutsal kanıt ise Kutsal 
Ruh’un içimizde ya-Ruh’un içimizde ya-
şamasıdır (Gal. 4:5-şamasıdır (Gal. 4:5-
6). İman etmeden 6). İman etmeden 
önce günahın ve önce günahın ve 
yasanın kölesiydik, yasanın kölesiydik, 
ama Tanrı, İsa Me-ama Tanrı, İsa Me-
sih’in kanıyla bizi sih’in kanıyla bizi 
satın aldı. Artık öz-satın aldı. Artık öz-
gürüz! Üstelik Tan-gürüz! Üstelik Tan-
rı’nın çocuğu olarak rı’nın çocuğu olarak 
göksel bir mirasa göksel bir mirasa 
sahibiz. Bir düşünün sahibiz. Bir düşünün 
çocuklar, her şeyi çocuklar, her şeyi 
yaratan, yüce ve yaratan, yüce ve 
görkemli Tanrı’nın görkemli Tanrı’nın 
çocuğu olduk. Ne çocuğu olduk. Ne 

muhteşem bir ayrıcalık değil muhteşem bir ayrıcalık değil 
mi? Ama şunu da unutmayın, mi? Ama şunu da unutmayın, 
Tanrı’nın çocuğu olmak bize so-Tanrı’nın çocuğu olmak bize so-
rumluluk da veriyor. En büyük rumluluk da veriyor. En büyük 
sorumluluğumuz Tanrı’ya itaat sorumluluğumuz Tanrı’ya itaat 
etmemiz ve O’nun isteğine uy-etmemiz ve O’nun isteğine uy-
gun yaşamamızdır. gun yaşamamızdır. 
  Şimdi yüreğimize   Şimdi yüreğimize 
bakalım. Eğer İsa bakalım. Eğer İsa 
Mesih’i kurtarıcınMesih’i kurtarıcın
olarak kabul etme-olarak kabul etme-
diysen ve O’nun diysen ve O’nun 
senin günahların senin günahların 
için ölüp dirildiğine için ölüp dirildiğine 
iman etmediysen iman etmediysen 
bir fırsatın var. bir fırsatın var. 
İsa Mesih her İsa Mesih her 
zaman seni kabul zaman seni kabul 
etmek için hazır etmek için hazır 
bekliyor. Yüreğini bekliyor. Yüreğini 
ve yaşamını İsa’ya ve yaşamını İsa’ya 
vermek istiyorsan, vermek istiyorsan, 
ailenden bir büyü-ailenden bir büyü-
ğünle veya kilise-ğünle veya kilise-
den bir abla ya den bir abla ya 

da abiyle konuşabilir, onunla dua da abiyle konuşabilir, onunla dua 
edebilirsin. Tanrı seni o kadar edebilirsin. Tanrı seni o kadar 
çok seviyor ki, senin kendisiyle çok seviyor ki, senin kendisiyle 
birlikte cennette olmanı istiyor. birlikte cennette olmanı istiyor. 
   Eğer daha önce İsa’yı kurta-   Eğer daha önce İsa’yı kurta-
rıcın ve Rab’bin olarak kabul et-rıcın ve Rab’bin olarak kabul et-
tinse, bugün yeniden yüreğine tinse, bugün yeniden yüreğine 

bak ve yaşamını dü-bak ve yaşamını dü-
şün. Tanrı’nın çocuğu şün. Tanrı’nın çocuğu 
olarak sorumluluklarını olarak sorumluluklarını 
yerine getiriyor mu-yerine getiriyor mu-
sun? Tanrı’nın istediği sun? Tanrı’nın istediği 
gibi yaşamaya gayret gibi yaşamaya gayret 
ediyor musun? Artık ediyor musun? Artık 
günahın kölesi olma-günahın kölesi olma-
dığını, aklandığını ve dığını, aklandığını ve 
Tanrı’nın çocuğu ol-Tanrı’nın çocuğu ol-
duğunu hiç unutma.duğunu hiç unutma.
Tanrı seni çok se-Tanrı seni çok se-
viyor. Kurtuluşunu, viyor. Kurtuluşunu, 
Tanrı’yı yücelterek ve Tanrı’yı yücelterek ve 
O’na tapınarak her O’na tapınarak her 
zaman kutla!zaman kutla!
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İsa’nın ölümü ve dirilişi ile bir çok 
kutsama gerçekleşti. Acaba AKLANMA 

konusunda ne diyebiliriz? 

Aklanma insanlar için çok önemli bir kelimedir. Bu kelimeyi en çok mahkemelerde 
duyarız. Eğer bir kişi hakim tarafından suçsuz bulunursa “o kişi aklandı” deriz. 
Tüm insanlar bir gün suç ve günahlarından dolayı Tanrı’nın yargı kürsüsü önünde 
yargılanacaklar. O gün sadece İsa Mesih’e yürekten güvenmiş ve O’nun sağladığı 
kurtuluş armağanını almış kişiler Tanrı’nın yargısından aklanmış bir şekilde geçe-
cekler. İsa Mesih bizim bütün günah ve suçlarımızı kendi üzerine almıştır. Bunun 
için İsa Mesih’e güvenenler O’nun aracılığı ile aklanacaklardır, ayrıca sonsuz yaşam 
ile yani Cennet ile ödüllendirileceklerdir. İsa Mesih’e yürekten güvenmeyen kişiler 
ise ne yazık ki cezaya çarptırılacaklardır. Bu 
ceza sonsuz ölüm, yani Cehennem olacaktır. 

KUTSAL KİTAP 
OKUMASI
Romalılar 3:21-26

EZBER AYETİ
Tanrı insanları İsa Mesih’e olan 
imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden 
herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.   
Romalılar 3:22

BU KONUYU KONUŞALIM
Daha önce yaptığın bir hata ya da suçtan dolayı bir 
arkadaşın ya da bir büyüğün tarafından suçlandın mı? 
Sonuç nasıl oldu aklandın mı, ceza mı aldın?   

DUA 
Sevgili İsa Mesih, bu dua ile sana yürekten teşekkür-
lerimi sunarım. Çünkü son yargı günü Tanrı’nın 
önünde aklanmış sayılmam için sen günahlarımı ve 
suçlarımı kendi üzerine aldın. Ve böylece Tanrı ile 
birlikte sonsuza dek Cennette yaşama armağanına 
kavuştum. Yüce isminle, AMİN!   

EYLEM
Özellikle İsa Mesih’in ölümü ve dirilişini “düşün”. O kendi suç ve 
günahlarından dolayı değil insanlığın, yani senin, benim ve bir 
çoklarının günahları sebebiyle öldü. Ama Tanrı İsa’yı diriltti! O za-
man İsa aracılığı ile gelen kutsamaları “düşün ve şükret”! 
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    Kaç yaşında okuma yazma öğrendin hatırlıyor musun? Kaç yaşında okuma yazma öğrendin hatırlıyor musun? Peki renkleri Peki renkleri 
tanımayı nasıl öğrendin?tanımayı nasıl öğrendin?  Türkçe’den başka dillerde bildiğin kelimeler Türkçe’den başka dillerde bildiğin kelimeler 
var mı? var mı? 
  Bir zamanlar okuma yazmayı bilmiyor, renkleri tanımıyor ve başka   Bir zamanlar okuma yazmayı bilmiyor, renkleri tanımıyor ve başka 
dillerden kelimeleri anlamıyordun. Sonra yavaş yavaş yeni şeyler öğ-dillerden kelimeleri anlamıyordun. Sonra yavaş yavaş yeni şeyler öğ-
rendin. Beyninde öğrenme süreci harekete geçti. rendin. Beyninde öğrenme süreci harekete geçti. 
  Öğrenme sürecinde beynimizdeki   Öğrenme sürecinde beynimizdeki nöronların işlevinöronların işlevi çok önemlidir. Nö- çok önemlidir. Nö-
ronlar sinir sisteminin temel yapı taşı hücreleridir. Nöronlar vücut bo-ronlar sinir sisteminin temel yapı taşı hücreleridir. Nöronlar vücut bo-
yunca bilgi iletişimi için uzmanlaşmışlardır. Nöronların hepsi birbirleriyle yunca bilgi iletişimi için uzmanlaşmışlardır. Nöronların hepsi birbirleriyle 
bağlantılıdır. İnsan beyninin olağanüstü öğrenme kapasitesi nöronlar bağlantılıdır. İnsan beyninin olağanüstü öğrenme kapasitesi nöronlar 
arasındaki bağlantıların esnekliği ile yakından ilişkilidir. arasındaki bağlantıların esnekliği ile yakından ilişkilidir. 

  Öğrenmek kelimesini düşündüğünde aklına ne geliyor?   Öğrenmek kelimesini düşündüğünde aklına ne geliyor? 
  Bu soruyu senin gibi bir çok kişiye sormuşlar ve çoğu   Bu soruyu senin gibi bir çok kişiye sormuşlar ve çoğu “DERS ÇALIŞMAK”“DERS ÇALIŞMAK” cevabını  cevabını 
vermişler. Peki senin bu soruya yanıtın ne olurdu? Şimdi küçük bir çalışma yapalım. vermişler. Peki senin bu soruya yanıtın ne olurdu? Şimdi küçük bir çalışma yapalım. 
Öğrenmek sözcüğüyle bağlantılı 10 kelime bul, ama ders çalışmak sözcüğünü kullanma.       Öğrenmek sözcüğüyle bağlantılı 10 kelime bul, ama ders çalışmak sözcüğünü kullanma.       

  Nasıl bir öğrenci olduğunu test etmek ister misin? Kişinin kendini tanıması, beynini en   Nasıl bir öğrenci olduğunu test etmek ister misin? Kişinin kendini tanıması, beynini en 
doğru şekilde geliştirmesi için çok önemlidir. Hadi aşağıdaki testi çöz.    doğru şekilde geliştirmesi için çok önemlidir. Hadi aşağıdaki testi çöz.    

  Öğrenmeyi                    Öğrenmeyi                    
           Öğrenelim           Öğrenelim

  1. Sabah kalktığında kendini dinlenmiş ve 1. Sabah kalktığında kendini dinlenmiş ve 
güne başlamaya hazır hissediyor musun?güne başlamaya hazır hissediyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
 2. Dersleri bütün gün dikkatle takip et- 2. Dersleri bütün gün dikkatle takip et-
meyi başarıyor musun?meyi başarıyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman  a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman  
  

3. Öğretmen ders anlatırken not alıyor 3. Öğretmen ders anlatırken not alıyor 
musun?musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
    4. Öğretmenin anlattığı bir konuyu 4. Öğretmenin anlattığı bir konuyu 
anlamadığında, parmak kaldırıp açıklama anlamadığında, parmak kaldırıp açıklama 
yapmasını istiyor musun?yapmasını istiyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman          

  5. Bir arkadaşın sözlüye kalktığında, söz-5. Bir arkadaşın sözlüye kalktığında, söz-
lüyü takip edip soruları not ediyor mu-lüyü takip edip soruları not ediyor mu-
sun?sun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  6. Ödev konularını defterine yazıyor mu-6. Ödev konularını defterine yazıyor mu-
sun?sun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  7. Çok ödevin olduğunda çalışma 7. Çok ödevin olduğunda çalışma 
saatlelerini ayarlayabiliyor musun?saatlelerini ayarlayabiliyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
 8. Hep belli bir saatte mi çalışmaya  8. Hep belli bir saatte mi çalışmaya 
başlıyorsun?başlıyorsun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman    a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman    
 9. Çalışma masan her zaman düzenli  9. Çalışma masan her zaman düzenli 
mi? mi? 
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
 1 10. Ders çalışmanı bitirdiğinde hemen er-0. Ders çalışmanı bitirdiğinde hemen er-
tesi gün için çantanı hazırlıyor musun?tesi gün için çantanı hazırlıyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman

  11. İki ödev arasında küçük bir mola 11. İki ödev arasında küçük bir mola 
veriyor musun?veriyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman    a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman    
  12. Mola sırasında küçük bir sandviç ve 12. Mola sırasında küçük bir sandviç ve 
meyve yiyor musun?meyve yiyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  13. En çok zorlandığın konulara daha 13. En çok zorlandığın konulara daha 
çok çalışıyor musn?çok çalışıyor musn?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  14. Bilgileri daha iyi aklında tutmak için 14. Bilgileri daha iyi aklında tutmak için 
çalıştığın şeyleri yüksek sesle birkaç kez çalıştığın şeyleri yüksek sesle birkaç kez 
tekrarlıyor musun?tekrarlıyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  15. Ödevlerini yaparken cep telefonunu 15. Ödevlerini yaparken cep telefonunu 
ve televizyonu kapatıyor musun?ve televizyonu kapatıyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zaman
  16. Ödevlerini yaparken sınıfta aldığın 16. Ödevlerini yaparken sınıfta aldığın 
notlardan yararlanıyor musun?notlardan yararlanıyor musun?
a) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamana) Her zaman b) Bazen c) Hiç bir zamanBen Nasıl Öğreniyorum?Ben Nasıl Öğreniyorum?

      Nasıl Bir Öğrenciyim?Nasıl Bir Öğrenciyim?

   Profilin   Profilin

 Şimdi aşağıdaki puanlama yöntemine  Şimdi aşağıdaki puanlama yöntemine 
göre aldığın puanı hesapla. göre aldığın puanı hesapla. 
 Her zaman: 2 puan Her zaman: 2 puan
 Bazen: 1. puan Bazen: 1. puan
 Hiç bir zaman: 0 puan Hiç bir zaman: 0 puan

  Aldığın Puan 1 ile 12 Arasında mı?Aldığın Puan 1 ile 12 Arasında mı?
 Ders çalışma metodunu daha iyi or- Ders çalışma metodunu daha iyi or-
ganize etmen gerek: Geç yatmamalı, ganize etmen gerek: Geç yatmamalı, 
öğün atlamamalı ve ders çalışırken öğün atlamamalı ve ders çalışırken 
arkadaşlarına mesaj göndermemeli-arkadaşlarına mesaj göndermemeli-
sin. Ama büyük bir avantajın var. Çok sin. Ama büyük bir avantajın var. Çok 
daha iyi olabilirsin, bu da her zaman daha iyi olabilirsin, bu da her zaman 
insanı teşvik eden bir şeydir. insanı teşvik eden bir şeydir. 

  Aldığın Puan 13 ile 23 Arasında mı?Aldığın Puan 13 ile 23 Arasında mı?
 Güzel! Bir çalışma metodu şampiyonu  Güzel! Bir çalışma metodu şampiyonu 
olmak için başlangıç temelin çok iyi. olmak için başlangıç temelin çok iyi. 
Meseleye doğru yaklaşıyor ama bunu Meseleye doğru yaklaşıyor ama bunu 
her zaman uygulamıyorsun. Daha iyi her zaman uygulamıyorsun. Daha iyi 
olmak için biraz daha çaba göstermen olmak için biraz daha çaba göstermen 
gerek. gerek. 

  Aldığın Puan 24 ile 32 Arasında mı?Aldığın Puan 24 ile 32 Arasında mı?
 Yaşasın! Oldukça başarılısın. Puanın 24  Yaşasın! Oldukça başarılısın. Puanın 24 
civarındaysa hala biraz daha antrema-civarındaysa hala biraz daha antrema-
na ihtiyacın var demektir. Ama un-na ihtiyacın var demektir. Ama un-
utma 32 uzak değil. Biz daha gayret utma 32 uzak değil. Biz daha gayret 
gösterisen 32’e ulaşırsın.gösterisen 32’e ulaşırsın.
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              Kurban Kuzusu İsa Mesih
Merhaba sevgili çocuklar;
Dergimizin bu sayısında Tanrı’nın muhteşem kurtarış 
planını görüyoruz. Bu planı anladığımızda Tanrı’nın 
bize duyduğu sevgi ve özlemi fark etmek yüreğimize 
büyük sevinç veriyor öyle değil mi? Tanrı’nın öz 
oğlunu bizden esirgemeden çarmıhta canını vermesini 
sağlaması, bizleri sonsuz yaşama kavuşturmak için-
dir. Mesih kurban kuzusu olarak bizim günahlarımız 
için çarmıhta öldü. Üç gün sonra da dirildi.  Üstelik 
hiç suçu olmadığı halde öldü. Bizim yerimize ölmemiş 
olsaydı, her zaman Tanrı’dan uzak kalmaya mahkûm 
olacaktık. Tanrı ile bizi barıştıran Mesih’e şükürler 
olsun. Kurtulduk çünkü Mesih’e iman ettik ve O’na 
güveniyoruz. Artık onunla birlikte cennette sonsuza 
dek yaşayabiliriz. 
Bu güzel gerçeği bize anımsatan harika bir çalışma 

yapacağız. Haydi, malzemeleri hemen hazırlayalım. 

Gerekli Malzemeler
- Çiçek toprağı
- Çimen tohumu
- Talaş
- Kulak temizleme çubuğu
- Yapıştırıcı/Silikon Tabancası
- Makas
- Kâğıt
- Kalem
- Kurdele
- Sulama için su 
- Saksı/fanus/kap
- Dal/çubuk
- Mum
- Çakmak

Malzemeleri hazırladıktan sonra kaba 
toprağı, tohumları ve ince bir tabaka olarak 
talaş tozunu en üstte serpin. 

İnce serpmeniz tohumların hızlı şekilde çıkmalarını 
sağlayacaktır. Bir iki hafta sonra çimlendiğini görmeye 
başlayacaksınız. Sulama ve güneş ışığı oldukça önemli. 

Kulak çöplerinin pamuklu kısımlarını özenle 
yapıştırın. Boşluk bırakmamaya dikkat edin. 

Kulak temizleme çubuklarının 
pamuklu kısımlarını keselim.Kestiğiniz çöplerin plastik kısmından 

kuzunun ayaklarını da yapıştırın. 

Ardından kuzuyu yapmaya başlayabiliriz. 
Fotoğrafta görüldüğü gibi kâğıttan 
parçaları çizip, keselim.

İsteğiniz şekilde hazırla-
mış olduğunuz haçı ka-
bınıza saplayın. Dekoratif 
olacak şekilde düzenleme 
yapın. Kuzuyu ve mumu da 
yerleştirin. Mumu yakar-
ken mutlaka bir yetişkin-
den yardım alın. Eminim 
çok güzel yaptınız elinize 
sağlık. Sonraki sayıda 
görüşmek dileğiyle. 

E L İ
İŞ
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    8 yaşındaki Bahadır ve 6 yaşındaki     8 yaşındaki Bahadır ve 6 yaşındaki 
kardeşi Gülcan, eve fırtına gibi girdiler.  kardeşi Gülcan, eve fırtına gibi girdiler.  
Bahadır, sırt çantasını antreye fırlatıp  Bahadır, sırt çantasını antreye fırlatıp  
“Anne! Dışarıya çıkıp yeni futbol to-“Anne! Dışarıya çıkıp yeni futbol to-
pumla oynayabilir miyim?” diye bağır-pumla oynayabilir miyim?” diye bağır-
dı. Annesi Zülfiye Hanım, “Karnını do-dı. Annesi Zülfiye Hanım, “Karnını do-
yurmadan olmaz!” diye seslendi mut-yurmadan olmaz!” diye seslendi mut-
faktan.faktan.
   Bahadır, ayakkabılarını çıkartmadan    Bahadır, ayakkabılarını çıkartmadan 
dolaptaki futbol topunu aldı ve “Sağ dolaptaki futbol topunu aldı ve “Sağ 
ol anne ama aç değilim,” diyerek yeni-ol anne ama aç değilim,” diyerek yeni-
den kapıya yöneldi.den kapıya yöneldi.
   O anda Zülfiye Hanım mutfaktan çı-   O anda Zülfiye Hanım mutfaktan çı-
karak kapının girişine dikildi. “Aç olsankarak kapının girişine dikildi. “Aç olsan
da olmasan da yiyeceksin” dedi. “Hay-da olmasan da yiyeceksin” dedi. “Hay-
di gidip ellerini yıka da mutfağa gel.di gidip ellerini yıka da mutfağa gel.
Zaman kalırsa biz çıkmak için hazırla-Zaman kalırsa biz çıkmak için hazırla-
nana kadar senin aşağıya inip bahçede nana kadar senin aşağıya inip bahçede 
biraz oynamana izin verebilirim.”biraz oynamana izin verebilirim.”
   “Nereye gidiyoruz ki anne?” diye sor-   “Nereye gidiyoruz ki anne?” diye sor-
du Gülcan, kendisi için özel olarak da-du Gülcan, kendisi için özel olarak da-
ha alçağa çivilenmiş kancaya ceketini ha alçağa çivilenmiş kancaya ceketini 
asarken.asarken.
   Zülfiye Hanım gülümsedi, “Resim ser-   Zülfiye Hanım gülümsedi, “Resim ser-
gisinin açılış gecesi var demiştim ya,gisinin açılış gecesi var demiştim ya,
hatırlıyor musun?” dedi. “Hilmi Hocahatırlıyor musun?” dedi. “Hilmi Hoca
dedi ki…” ama daha cümlesini bitire-dedi ki…” ama daha cümlesini bitire-
meden giriş kapısı tekrar açıldı ve meden giriş kapısı tekrar açıldı ve 

elinde büyük bir çiçek buketiyle Ba-elinde büyük bir çiçek buketiyle Ba-
hadır’ın babası Mert Bey kapıdan içeri hadır’ın babası Mert Bey kapıdan içeri 
girdi.girdi.
   Bahadır, umut dolu gözlerle “Baba!     Bahadır, umut dolu gözlerle “Baba!  
Erken geldin!” dedi, “Futbol oynayalım Erken geldin!” dedi, “Futbol oynayalım 
mı?” mı?” 
   “Bugün olmaz, Messi’ciğim,” dedi    “Bugün olmaz, Messi’ciğim,” dedi 
Mert Bey, gülümseyip kafasını ‘hayır’ Mert Bey, gülümseyip kafasını ‘hayır’ 
anlamında iki yana sallarken. “Erken anlamında iki yana sallarken. “Erken 
gelmemin sebebi bu değil.” Eşine yak-gelmemin sebebi bu değil.” Eşine yak-
laşıp onu öptü ve çiçekleri uzattı.  “21. laşıp onu öptü ve çiçekleri uzattı.  “21. 
Yüzyılın en iyi ressamlarından birinin Yüzyılın en iyi ressamlarından birinin 
başarısını kutlamak için eve erken gel-başarısını kutlamak için eve erken gel-
dim!!!”dim!!!”
   “Neeee???” dedi Gülcan, şaşırmış    “Neeee???” dedi Gülcan, şaşırmış 
bir ifadeyle.bir ifadeyle.
   Mert Bey, kolunu karısının beline    Mert Bey, kolunu karısının beline 
dolayarak, çocuklarına baktı ve “Benim dolayarak, çocuklarına baktı ve “Benim 
eşim, sizin de anneniz olan bu biricik, eşim, sizin de anneniz olan bu biricik, 
eşsiz kadın; Zülfiye Güven, bu akşam eşsiz kadın; Zülfiye Güven, bu akşam 
yaptığı olağanüstü resimler için bir yaptığı olağanüstü resimler için bir 
ödül alacak!”ödül alacak!”
   Gülcan bir aşağı bir yukarı zıplayıp    Gülcan bir aşağı bir yukarı zıplayıp 
dururken, bir yandan da “Anne, anne!!! dururken, bir yandan da “Anne, anne!!! 
Gerçekten mi? Gerçekten mi?” diye Gerçekten mi? Gerçekten mi?” diye 
bağırıyordu.bağırıyordu.
   Zülfiye Hanım, hazırladığı su böreğini    Zülfiye Hanım, hazırladığı su böreğini 
yesinler diye herkesi mutfağa doğru yesinler diye herkesi mutfağa doğru 

yöneltirken, “Aslında,” dedi “Ben de yöneltirken, “Aslında,” dedi “Ben de 
tam onu söyleyecektim. Bana resim tam onu söyleyecektim. Bana resim 
dersi veren Hilmi Hoca, bu akşam bir dersi veren Hilmi Hoca, bu akşam bir 
ödül alacağımdan emin olduğunu, bu ödül alacağımdan emin olduğunu, bu 
sebeple tam vaktinde sergide olmamı, sebeple tam vaktinde sergide olmamı, 
geç kalmamamı söyledi.”  geç kalmamamı söyledi.”  
   Bahadır, börek dolu ağzıyla, “Hangi    Bahadır, börek dolu ağzıyla, “Hangi 
resmin ödül alacak anne?“ diye sordu.resmin ödül alacak anne?“ diye sordu.
   “Bilmiyorum ki...” dedi Zülfiye Hanım,    “Bilmiyorum ki...” dedi Zülfiye Hanım, 
mütevazi bir ses tonuyla. “Değişik ka-mütevazi bir ses tonuyla. “Değişik ka-
tegoriler var. Bazen ‘En İyi Resim’ ödü-tegoriler var. Bazen ‘En İyi Resim’ ödü-
lünü kazanıyorsun; bazen de seçtiğin lünü kazanıyorsun; bazen de seçtiğin 
renkler veya yarattığın değişik etkiler renkler veya yarattığın değişik etkiler 
için ödül veriyorlar. Hilmi Hoca, hangi için ödül veriyorlar. Hilmi Hoca, hangi 
ödülü kazandığımı söylemedi.”ödülü kazandığımı söylemedi.”
   Gülcan heyecanlı bir sesle, “Ben en   Gülcan heyecanlı bir sesle, “Ben en
çok üzerinde çikolatalı, vanilyalı ve çi-çok üzerinde çikolatalı, vanilyalı ve çi-
lekli 3 top dondurma olan külah resmi-lekli 3 top dondurma olan külah resmi-
ni seviyorum!” diye bağırdı.ni seviyorum!” diye bağırdı.
   Mert Bey, “Renk konusu önemli ta-   Mert Bey, “Renk konusu önemli ta-
bii!” diye başladı.  “Hani şu gerçek çi-bii!” diye başladı.  “Hani şu gerçek çi-
çeklerle ve yapay çiçeklerin aynı vazo-çeklerle ve yapay çiçeklerin aynı vazo-
da olduğu resmin var ya… O inanılmaz da olduğu resmin var ya… O inanılmaz 
bence.  Gerçek ve yapay çiçeklerin bence.  Gerçek ve yapay çiçeklerin 
renkleri aynıymış gibi dursa da bir bi-renkleri aynıymış gibi dursa da bir bi-
çimde hangilerinin canlı hangilerinin çimde hangilerinin canlı hangilerinin 
yapay olduğunu ayırt edebiliyorsun. O yapay olduğunu ayırt edebiliyorsun. O 
resmine ne isim vermiştin hayatım?”resmine ne isim vermiştin hayatım?”
   Zülfiye Hanım gülümsedi, “İşte Bütün    Zülfiye Hanım gülümsedi, “İşte Bütün 
Fark Bu”Fark Bu”
   Bahadır biraz düşündü. “Anne, Atıfet    Bahadır biraz düşündü. “Anne, Atıfet 
Teyze’yi görmeye Sivas’a gittiğimiz za-Teyze’yi görmeye Sivas’a gittiğimiz za-
man babamın çektiği bir fotoğraftan man babamın çektiği bir fotoğraftan 
etkilenerek yaptığın çoban resmi var etkilenerek yaptığın çoban resmi var 
ya, bence en güzeli o!” dedi.ya, bence en güzeli o!” dedi.
   Zülfiye Hanım yeniden gülümsedi.   Zülfiye Hanım yeniden gülümsedi.
“Çok teşekkür ederim, hepinize. Han-“Çok teşekkür ederim, hepinize. Han-

gi resmin ödüle layık görüldüğünü... gi resmin ödüle layık görüldüğünü... 
yaklaşık bir saat sonra öğreneceğiz!”yaklaşık bir saat sonra öğreneceğiz!”
   Bahadır böreğinin son parçasını ağzı-   Bahadır böreğinin son parçasını ağzı-
na atarak, “Şimdi aşağı inip yeni futbol na atarak, “Şimdi aşağı inip yeni futbol 
topumla oynayabilir miyim? Böreğimi topumla oynayabilir miyim? Böreğimi 
bitirdim.” dedi.bitirdim.” dedi.
   Zülfiye Hanım ‘evet’ anlamında başını    Zülfiye Hanım ‘evet’ anlamında başını 
salladı. “20 dakikalığına inebilirsin. salladı. “20 dakikalığına inebilirsin. 
Dönme zamanın gelince balkondan se-Dönme zamanın gelince balkondan se-
ni çağıracağız.”ni çağıracağız.”
   Bahadır sandalyesinden fırladı.  Fut-   Bahadır sandalyesinden fırladı.  Fut-
bol topunu alıp kapıya yöneldi. Tam çı-bol topunu alıp kapıya yöneldi. Tam çı-
kacakken Zülfiye Hanım, “Sakın sitenin kacakken Zülfiye Hanım, “Sakın sitenin 
dışına çıkma!” diye bağırdı. “Bizi töre-dışına çıkma!” diye bağırdı. “Bizi töre-
ne geciktirme!”ne geciktirme!”
   Bahadır, elinde futbol topuyla asan-   Bahadır, elinde futbol topuyla asan-
söre girip gözden kaybolurken “Gecik-söre girip gözden kaybolurken “Gecik-
tirmem anneciğim!” diye bağırıyordu.tirmem anneciğim!” diye bağırıyordu.
   Sitenin oyun bahçesinin yanında, Ba-   Sitenin oyun bahçesinin yanında, Ba-
hadır’ın kale olarak kullanmayı sevdiği hadır’ın kale olarak kullanmayı sevdiği 
büyük bir istinat duvarı vardı. Kalenin büyük bir istinat duvarı vardı. Kalenin 
genişliğini belirtmek için bulduğu ikigenişliğini belirtmek için bulduğu iki
taşı uygun aralıkla duvarın dibine yer-taşı uygun aralıkla duvarın dibine yer-
leştirmişti. Genellikle sitenin geniş kal-leştirmişti. Genellikle sitenin geniş kal-
dırımında önce topu ayağında hızlı hızlıdırımında önce topu ayağında hızlı hızlı
sektirir ve salıncaklara gelmeden he-sektirir ve salıncaklara gelmeden he-
men önce mümkün olduğu kadar sert men önce mümkün olduğu kadar sert 
bir vuruşla, hayali kaleciyi atlatarak ne-bir vuruşla, hayali kaleciyi atlatarak ne-
fis bir GOL atardı!  Bu şekilde her atı-fis bir GOL atardı!  Bu şekilde her atı-
şını gol yapmayı başarıyordu başarma-şını gol yapmayı başarıyordu başarma-
sına ama top duvardan büyük bir hızla sına ama top duvardan büyük bir hızla 
sekerek geri geldiği için Bahadır’ın to-sekerek geri geldiği için Bahadır’ın to-
pa çok hızlı karşılık vermesi gerekiyor-pa çok hızlı karşılık vermesi gerekiyor-
du. Bazen bunu başaramıyor ve top du. Bazen bunu başaramıyor ve top 
roket hızıyla ya oyun bahçesinin içine roket hızıyla ya oyun bahçesinin içine 
kaçıyor ya banklara çarpıyor ya da kal-kaçıyor ya banklara çarpıyor ya da kal-
dırıma  çıkıyordu. dırıma  çıkıyordu. 

ÖYKÜÖYKÜ
Bir Kurtuluşun Resmi
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Hiçbir yer tanıdık gelmiyordu gözüne. Hiçbir yer tanıdık gelmiyordu gözüne. 
Oturdukları site sağ tarafta bir yerde Oturdukları site sağ tarafta bir yerde 
olmalıydı ama sağ tarafta site değil, olmalıydı ama sağ tarafta site değil, 
yalnızca bir tepe vardı ve yol da tepe-yalnızca bir tepe vardı ve yol da tepe-
nin ardına doğru kıvrılıp gözden kaybo-nin ardına doğru kıvrılıp gözden kaybo-
luyor gibiydi. Sonunda parktan çıkınca luyor gibiydi. Sonunda parktan çıkınca 
sağa değil sola dönmeye ve sonra sağ-sağa değil sola dönmeye ve sonra sağ-
daki sokaklardan birine girmeye karar daki sokaklardan birine girmeye karar 
verdi. verdi. 
   Birkaç ara sokağa girip çıktıktan sonra   Birkaç ara sokağa girip çıktıktan sonra
bu planın işlemeyeceğini anladı. bu planın işlemeyeceğini anladı. 
Gördüğü apartmanlardan hiç biri Gördüğü apartmanlardan hiç biri 
tanıdık değildi ve Bahadır artık tanıdık değildi ve Bahadır artık 
doğru yönde ilerlediğinden bile doğru yönde ilerlediğinden bile 
emin değildi. Parka geri dönmeyi emin değildi. Parka geri dönmeyi 
düşündü ama karanlıkta parkın düşündü ama karanlıkta parkın 
içine girmeyi göze alamadı. So-içine girmeyi göze alamadı. So-
kak köpeklerinin gündüzleri ge-kak köpeklerinin gündüzleri ge-
nellikle insanlardan uzak durdu-nellikle insanlardan uzak durdu-
ğunu biliyordu ama geceleri yiye-ğunu biliyordu ama geceleri yiye-
cek bulmak için gezinirken nasıl cek bulmak için gezinirken nasıl 
uluduklarını da sıkça duyuyordu.uluduklarını da sıkça duyuyordu.
   Sokak lambaları yanmaya baş-   Sokak lambaları yanmaya baş-
layınca Bahadır birden bire sade-layınca Bahadır birden bire sade-
ce kaybolmadığını, aynı zamanda ce kaybolmadığını, aynı zamanda 
eve de geç kaldığını fark etti! Bir eve de geç kaldığını fark etti! Bir 
yanı deli gibi ailesinin kendisini yanı deli gibi ailesinin kendisini 
bulmasını isterken diğer yanı on-bulmasını isterken diğer yanı on-
lar tarafından bulunmaktan çok lar tarafından bulunmaktan çok 
korkuyordu. Ya annesi onun yü-korkuyordu. Ya annesi onun yü-
zünden ödülünü alamamışsa? Birzünden ödülünü alamamışsa? Bir
daha anne ve babasının yüzüne daha anne ve babasının yüzüne 
nasıl bakardı? Yanaklarından sü-nasıl bakardı? Yanaklarından sü-
zülmeye başlayan gözyaşlarına zülmeye başlayan gözyaşlarına 
hakim olmaya çalıştı ama boşu-hakim olmaya çalıştı ama boşu-
naydı. Sonunda yürümekten vaznaydı. Sonunda yürümekten vaz
geçti ve kaldırıma oturup ağlama-geçti ve kaldırıma oturup ağlama-

ya başladı.ya başladı.
   Neyse ki uzaklardan kendini çağıran o   Neyse ki uzaklardan kendini çağıran o
tanıdık sesi duyması çok da uzun sür-tanıdık sesi duyması çok da uzun sür-
memişti. Ses babasına aitti. Bahadır hiç memişti. Ses babasına aitti. Bahadır hiç 
düşünmeden ayağa fırladı ve “Baba!! düşünmeden ayağa fırladı ve “Baba!! 
Baba!! Buradayım!!!” diye bağırdı.   Baba!! Buradayım!!!” diye bağırdı.   
   Yaptığı şeyin bedeli her ne olursa ol-   Yaptığı şeyin bedeli her ne olursa ol-
sun, anne babasının yanında olmanın sun, anne babasının yanında olmanın 
bütün gece sokaklarda dolaşmaktan ya bütün gece sokaklarda dolaşmaktan ya 
da bir grup köpeğin saldırısına uğra-da bir grup köpeğin saldırısına uğra-

   Yaklaşık 15inci golden sonra Bahadır topunu tırmanma oyuncağından sek-   Yaklaşık 15inci golden sonra Bahadır topunu tırmanma oyuncağından sek-
tirerek gol atmaya karar verdi. O güne kadarki en sert vuruşunu yapmıştı tirerek gol atmaya karar verdi. O güne kadarki en sert vuruşunu yapmıştı 
ancak top bu kez her zaman ki gibi yakınlarda bir yere değil, caddeye kaçtı.  ancak top bu kez her zaman ki gibi yakınlarda bir yere değil, caddeye kaçtı.  
Bahadır mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde topun peşinden koştu ama Bahadır mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde topun peşinden koştu ama 
yetişemedi. Top caddeyi geçmiş, aşağı taraftaki başka sitenin bahçesine doğru yetişemedi. Top caddeyi geçmiş, aşağı taraftaki başka sitenin bahçesine doğru 
yuvarlamaya başlamıştı. Bahadır sitelerinin girişinde bir milisaniye kadar dur-yuvarlamaya başlamıştı. Bahadır sitelerinin girişinde bir milisaniye kadar dur-
du ve 9. kattaki evlerine baktı. Pencerede kimse yoktu. Siteden çıkmasının ya-du ve 9. kattaki evlerine baktı. Pencerede kimse yoktu. Siteden çıkmasının ya-
sak olduğunu biliyordu… ama söz konusu olan yeni futbol topuydu!  O anda sak olduğunu biliyordu… ama söz konusu olan yeni futbol topuydu!  O anda 
“Koşarak topumu alırım ve hemen geri dönerim. Ne olacak ki?” diye düşündü. “Koşarak topumu alırım ve hemen geri dönerim. Ne olacak ki?” diye düşündü. 
Yolun karşısına geçmeden önce sağına ve soluna dikkatlice baktı.Yolun karşısına geçmeden önce sağına ve soluna dikkatlice baktı.
   Sokağın başına geldiğinde topunun köşeyi dönüp oradaki bir başka siteyi de    Sokağın başına geldiğinde topunun köşeyi dönüp oradaki bir başka siteyi de 
geçerek mahalledeki büyük parklardan birine girdiğini şaşkınlık içinde izledi. geçerek mahalledeki büyük parklardan birine girdiğini şaşkınlık içinde izledi. 
Bahadır’ın yeni futbol topu, sanki parkın yemyeşil çimenlerinin sunduğu açık Bahadır’ın yeni futbol topu, sanki parkın yemyeşil çimenlerinin sunduğu açık 

alanda kendisiyle birkaç dakikacık bile olsa özgürlük içerisinde alanda kendisiyle birkaç dakikacık bile olsa özgürlük içerisinde 
oynaması için ona yalvarıyordu. Bahadır, kaldırımın ke-   oynaması için ona yalvarıyordu. Bahadır, kaldırımın ke-   

            narında duran topuna narında duran topuna 
              vurup onu çimlere fırlat-vurup onu çimlere fırlat-

  tı. Hatırladığı kadarıyla tı. Hatırladığı kadarıyla 
parkın diğer ucu, onların parkın diğer ucu, onların 
sitesinin sadece birsitesinin sadece bir
blok ötesine çıkıyordu. blok ötesine çıkıyordu. 
Dolayısıyla yeniden cad-Dolayısıyla yeniden cad-
deye çıkmaktansa yeşil deye çıkmaktansa yeşil 

alandan gitmenin daha akıl-alandan gitmenin daha akıl-
lıca olacağına karar verdi. Böyle-lıca olacağına karar verdi. Böyle-

ce top çelerek, savunma oyuncusu ce top çelerek, savunma oyuncusu 
görevi yapan pek çok ağacı geçip görevi yapan pek çok ağacı geçip 
hızla parkın diğer ucuna doğru hızla parkın diğer ucuna doğru 
ilerlemeye başladı.ilerlemeye başladı.

      Bahadır, çim alanın düzenli biçim-      Bahadır, çim alanın düzenli biçim-
de sola doğru kıvrıldığını fark edeme-de sola doğru kıvrıldığını fark edeme-

mişti. Dolayısıyla parkın diğer ucuna var-mişti. Dolayısıyla parkın diğer ucuna var-
mak tahmininden çok daha uzun sürdü. mak tahmininden çok daha uzun sürdü. 

Güneş gittikçe alçalıyor, hava kararmaya Güneş gittikçe alçalıyor, hava kararmaya 
başlıyordu. Nihayet parkın diğer ucundaki cadde-başlıyordu. Nihayet parkın diğer ucundaki cadde-

ye ulaştığında, derin bir nefes aldı Bahadır. Şöyle bir sağına ye ulaştığında, derin bir nefes aldı Bahadır. Şöyle bir sağına 
soluna bakındı ama nereye gideceğini bir türlü kestiremiyordu. soluna bakındı ama nereye gideceğini bir türlü kestiremiyordu. 
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maktan daha iyi olacağını biliyordu. maktan daha iyi olacağını biliyordu. 
   “Buradayım!” diye bağırdı yeniden ve   “Buradayım!” diye bağırdı yeniden ve
kısa bir süre sonra kendisine doğru kısa bir süre sonra kendisine doğru 
koşmakta olan babasının ayak seslerini koşmakta olan babasının ayak seslerini 
duydu. duydu. 
   Babası tek kelime bile etmeden Ba-   Babası tek kelime bile etmeden Ba-
hadır’a o güne kadar hiç sarılmadığı ka-hadır’a o güne kadar hiç sarılmadığı ka-
dar sıkı bir biçimde sarılmıştı. Bahadır dar sıkı bir biçimde sarılmıştı. Bahadır 
da başını babasının kollarına gömüp da başını babasının kollarına gömüp 

hıçkırıklara boğulmuştu. “Çok özür dile-hıçkırıklara boğulmuştu. “Çok özür dile-
rim babacığım! Her şeyi mahvettim!” rim babacığım! Her şeyi mahvettim!” 
diyordu.diyordu.
   Mert Bey uzun süre hiçbir şey söyle-   Mert Bey uzun süre hiçbir şey söyle-
medi. Nihayet kollarını biraz gevşetti-medi. Nihayet kollarını biraz gevşetti-
ğinde Bahadır babasının da gözlerinde ğinde Bahadır babasının da gözlerinde 
yaşlar olduğunu fark etti. “Sebep oldu-yaşlar olduğunu fark etti. “Sebep oldu-
ğun durum hakkında seninle daha son-ğun durum hakkında seninle daha son-
ra konuşacağız, o ayrı. Ama şu an söyle-ra konuşacağız, o ayrı. Ama şu an söyle-

yebileceğim tek şey seni buldu-yebileceğim tek şey seni buldu-
ğum için ne kadar mutlu oldu-ğum için ne kadar mutlu oldu-
ğum oğlum! Seni göremeyince ğum oğlum! Seni göremeyince 
endişeden deliye döndük!”. endişeden deliye döndük!”. 
Mert Bey bir an durup gözyaş-Mert Bey bir an durup gözyaş-
larını sildi ve sözlerine devam larını sildi ve sözlerine devam 
etti; “Annene arabayı almasını etti; “Annene arabayı almasını 
ve Gülcan’la beraber törene ve Gülcan’la beraber törene 
gitmesini söyledim. Haydi gel, gitmesini söyledim. Haydi gel, 
bir taksiye atlayalım. Bakalım bir taksiye atlayalım. Bakalım 
tören bitmeden yetişebilecek tören bitmeden yetişebilecek 
miyiz?”miyiz?”
   “Futbol topum ne olacak    “Futbol topum ne olacak 
baba?” diye sordu Bahadır, baba?” diye sordu Bahadır, 
topunu ayağıyla hafif hafif topunu ayağıyla hafif hafif 
sektirmeye devam ederken. sektirmeye devam ederken. 
   Mert Bey Bahadır’ın ayakları-   Mert Bey Bahadır’ın ayakları-
na bakarak “Galiba onu da ya-na bakarak “Galiba onu da ya-
nımızda götürmemiz gerekecek” nımızda götürmemiz gerekecek” 
dedi.dedi.
   Bahadır topunu eline alıp tak-   Bahadır topunu eline alıp tak-
si bulmak üzere babasıyla birlik-si bulmak üzere babasıyla birlik-
te ana caddeye doğru hızlı yü-te ana caddeye doğru hızlı yü-
rümeye başladı. Top şimdi Ba-rümeye başladı. Top şimdi Ba-
hadır’a o kadar ağır geliyordu hadır’a o kadar ağır geliyordu 
ki... Adeta taşımak zorunda kal-ki... Adeta taşımak zorunda kal-
dığı için çok utandığı ağır bir dığı için çok utandığı ağır bir 
yük gibiydi...yük gibiydi...

Bahadır’la babası serginin yapıldığı sa-Bahadır’la babası serginin yapıldığı sa-
nat galerisine ulaştıklarında törenin ye-nat galerisine ulaştıklarında törenin ye-
ni bitmiş olduğunu anladılar. Bahadır, ni bitmiş olduğunu anladılar. Bahadır, 
hem kendini hem de topunu herkesten hem kendini hem de topunu herkesten 
-ama özellikle de annesinden-  gizle--ama özellikle de annesinden-  gizle-
mek istercesine babasının arkasından mek istercesine babasının arkasından 
yürüyordu. Mert Bey kolunu oğlunun yürüyordu. Mert Bey kolunu oğlunun 
omzuna atarak onun öne çıkmasını omzuna atarak onun öne çıkmasını 
sağladı. “Sebep olduğun sıkıntılarla ilgi-sağladı. “Sebep olduğun sıkıntılarla ilgi-
li daha sonra konuşacağız ama şimdi li daha sonra konuşacağız ama şimdi 
bunun için endişe etme. Annen de tıp-bunun için endişe etme. Annen de tıp-
kı benim gibi seni gördüğüne çok sevi-kı benim gibi seni gördüğüne çok sevi-
necek.” dedi.necek.” dedi.
   Gülcan ve annesinin birkaç arkadaşı    Gülcan ve annesinin birkaç arkadaşı 
üzerinde birincilik ödülü olan tablonun üzerinde birincilik ödülü olan tablonun 
başındalardı. Zülfiye Hanım oğlunu gö-başındalardı. Zülfiye Hanım oğlunu gö-
rür görmez konuşmayı bıraktı. Gözleri rür görmez konuşmayı bıraktı. Gözleri 
fal taşı gibi açıldı. Mert Bey Bahadır’ın fal taşı gibi açıldı. Mert Bey Bahadır’ın 
elinden futbol topunu aldı ve oğlunu elinden futbol topunu aldı ve oğlunu 
hafifçe annesine doğru itti. Bahadır’ın hafifçe annesine doğru itti. Bahadır’ın 
da gözleri iri iri açılmış, yaşlarla dolmuş-da gözleri iri iri açılmış, yaşlarla dolmuş-
tu. Annesi eğildi ve kollarını açtı. Baha-tu. Annesi eğildi ve kollarını açtı. Baha-
dır önce birkaç ürkek adım attı ama dır önce birkaç ürkek adım attı ama 
sonrasında koşup annesine sarılarak sonrasında koşup annesine sarılarak 
“Anneciğim, her şeyi berbat ettiğim için “Anneciğim, her şeyi berbat ettiğim için 
çok özür dilerim. Seni dinlemek yerine çok özür dilerim. Seni dinlemek yerine 
futbol topumu dinledim!” dedi.futbol topumu dinledim!” dedi.
   Zülfiye Hanım kocasını elinde Baha-   Zülfiye Hanım kocasını elinde Baha-
dır’ın topuyla orada öylece dururken dır’ın topuyla orada öylece dururken 
görünce elinde olmadan güldü. “Tatlım” görünce elinde olmadan güldü. “Tatlım” 
dedi Bahadır’a, “Ben şu an sadece yanı-dedi Bahadır’a, “Ben şu an sadece yanı-
mızda ve iyi olduğun için Tanrı’ya şük-mızda ve iyi olduğun için Tanrı’ya şük-
rediyorum”. Sonra oğluna daha bir sıkı rediyorum”. Sonra oğluna daha bir sıkı 
sarıldı.sarıldı.
   “Ama benim yüzümden babam töre-   “Ama benim yüzümden babam töre-
ni kaçırdı!” diyerek başını öne eğdi ni kaçırdı!” diyerek başını öne eğdi 
Bahadır. Bahadır. 

   Zülfiye Hanım oğlunun çenesini tu-   Zülfiye Hanım oğlunun çenesini tu-
tup kaldırarak “Seni bulmak binlerce tup kaldırarak “Seni bulmak binlerce 
birincilik töreninden daha kıymetli” birincilik töreninden daha kıymetli” 
dedi ve gülümseyerek ekledi; “Ayrıca, dedi ve gülümseyerek ekledi; “Ayrıca, 
benim birincilik ödülü alacağım başka benim birincilik ödülü alacağım başka 
törenler de olacağını düşünmüyor törenler de olacağını düşünmüyor 
musun?”musun?”
   Bahadır, başını kaldırıp annesinin bi-   Bahadır, başını kaldırıp annesinin bi-
rincilik ödülü almış olan resmine baktı. rincilik ödülü almış olan resmine baktı. 
Bu, onun beğendiği resimdi! Hani anne-Bu, onun beğendiği resimdi! Hani anne-
sinin, babasının Sivas’tayken fotoğrafını sinin, babasının Sivas’tayken fotoğrafını 
çektiği, kucağında minik bir kuzu taşı-çektiği, kucağında minik bir kuzu taşı-
yan fakir çobandan esinlenerek yaptığı yan fakir çobandan esinlenerek yaptığı 
resim... resim... 
   Kaybolduğundan beri ilk kez gülüm-   Kaybolduğundan beri ilk kez gülüm-
süyordu Bahadır. “Anneciğim” dedi,süyordu Bahadır. “Anneciğim” dedi,
Bunun gibi resimler yapmaya devamBunun gibi resimler yapmaya devam
edersen daha çok birincilik ödülleri edersen daha çok birincilik ödülleri 
kazanacaksın!” Sonra dönüp babasına kazanacaksın!” Sonra dönüp babasına 
baktı, “Futbol topumun başına ne ge-baktı, “Futbol topumun başına ne ge-
lirse gelsin, bir daha geç kalmayaca-lirse gelsin, bir daha geç kalmayaca-
ğım!” dedi.ğım!” dedi.
      
      Üzerinde düşünebileceğimiz sorular;Üzerinde düşünebileceğimiz sorular;
   1. Sizce Bahadır yalnızca kaybolmak-   1. Sizce Bahadır yalnızca kaybolmak-
tan mı kurtarıldı? Yoksa Bahadır’ın kur-tan mı kurtarıldı? Yoksa Bahadır’ın kur-
tarıldığı başka şeyler de var mıydı?tarıldığı başka şeyler de var mıydı?
    
 2. Eğer kurtuluş sadece tehlikeli bir 2. Eğer kurtuluş sadece tehlikeli bir
durumdan kurtarılmayı değil, aynı za-durumdan kurtarılmayı değil, aynı za-
manda birisi sizi “kurtardığı” için değiş-manda birisi sizi “kurtardığı” için değiş-
meyi, yeni bir insan olmayı ifade edi-meyi, yeni bir insan olmayı ifade edi-
yorsa, sizce Bahadır’ın öyküsü bir Kur-yorsa, sizce Bahadır’ın öyküsü bir Kur-
tuluş Hikayesi midir? Neden?tuluş Hikayesi midir? Neden?
      
3. Bahadır’ın anne ve babası onu kur-3. Bahadır’ın anne ve babası onu kur-
tarmak için neler yaptılar?tarmak için neler yaptılar?
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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

Dirilişin Kanıtları
Dirilişin Kanıtları

Var mı?Var mı?
  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 sussuzluğu gideriyor (Yuhanna 4:13-14) ve 
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BUL-MA-CA 
Sudoku

Yıldızlı Daireler

   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

Dö
rt
lü
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üç
ük
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ut
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uk

Dö
rt
lü
 k
üç
ük
 k
ut
uc
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.   

Yandaki şekli birleştirdiğinizde Yandaki şekli birleştirdiğinizde 
küp haline geliyor. Peki küp haline geliyor. Peki 
yandaki şekil küp haline yandaki şekil küp haline 
geldiğinde aşağıdaki hangi geldiğinde aşağıdaki hangi 
küpü oluşturur? Bakalım küpü oluşturur? Bakalım 
bulabilecek misiniz? bulabilecek misiniz? 

Yandaki şekildeki dairelerin Yandaki şekildeki dairelerin 
içinde yıldızlar var. Bu içinde yıldızlar var. Bu 
yıldızlar kaç tane dairenin yıldızlar kaç tane dairenin 
içinde bulunuyor sayabilir içinde bulunuyor sayabilir 
misin? Hadi o zaman kolay misin? Hadi o zaman kolay 
gelsin?gelsin?

Küp Bulmaca

AA BB CC DD
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DENEYLER ve GERÇEKLER

Merhaba çocuklar, sizler için harika bir 
deney hazırladık. Deneyimizin adı “Akla-
yan Işık”. Bu deneyi yaparken yine çok 
şaşıracak ve eğleneceksiniz. Üstelik yapı-
lışı da oldukça basit. 

Mumu yaktıktan sonra meşrubat bardağını al ve resimde 
gördüğün gibi mumu kaplayacak şekilde mumun üstüne kapat ve olacakları izle.     

Renkli suyu görüyor musun? Mum, etrafındaki renkli suyu tamamen bardağın içerisine 
çekti ve tabakta su kalmadı.  

Bir önceki dergimizde günahın bizi kirlettiğini, Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi böylece 
O’nu dinlememiş, itaat etmemiş olduğumuzu ve günahın Tanrı ile ilişkimizi bozduğunu 
öğrenmiştik. Bunun üzerine yapmamız gerekenin tövbe etmek ve Tanrı’ya itaat etmek 
olduğundan bahsetmiştik. Evet çocuklar bildiğiniz gibi Tanrı her zaman bizim temiz 
olmamızı ister. Bunun için Tanrı, İsa Mesih’i göndererek bizi temiz kıldı ve kendisiyle 
bozulan ilişkimizi tamir etti. 
Deneydeki mum nasıl suyu bardağın içine çektiyse, İsa Mesih de bizim günahlarımız 
için öldü ve bizi tertemiz yaptı (pak kıldı).
Haydi şimdi bizi İsa Mesih aracılığı ile aklayan Tanrı’ya şükredelim! 

MALZEMELER
• Orta / küçük boy mum
• Kırmızı gıda boyası
• Meşrubat bardağı (muma göre daha uzun olmasına dikkat et)
• Çakmak
• Tabak
• Su (50 ml – 5 yemek kaşığı)
• Su bardağı
• Kaşık 

DENEY ZAMANI
Deneyimizin ilk adımında su bardağına 50 ml suyu ekle ve kırmızı renkteki gıda boyasıyla 
karıştır. İyice karıştığından emin ol. Sonra karışımın tamamını tabağa yavaşça dök ve mumu 
tabağın tam ortasına bırak ardından da mumu yak.
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