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Gökyüzüne bak. Senin üzerine 
gerilen bir çadır gibi. Bulutlar rüzgarın 
yönlendirmesiyle sürekli yeni şekillerle 
süzülüyorlar. Tanrı dünyayı yarattı. 
Dünya yörüngesinde sükunetle 
dolaşıyor. 

Tanrı, okyanusların ve toprağın 
derinliklerini, dağlarıyla,  vadileriyle 
yarattı.

Vadilerde fışkırttığı pınarlar, dağların 
arasından akar. Hayvanlar ondan içer. 
Kuşlar orada yuva kurarlar, dalların 
arasında ötüşürler. 

Tanrı, hayvanlar için ot, insanlar için 
tarla ürünleri; meyve ve tahıl verir. 
Hayvanlar için barınak yapar. Kuşlar 
için ağaçlar, dağ keçileri için yüksek 
kayalar  hazırlar. Ay gecenin ışığıdır. 
Orman hayvanlarına parlıyor. Vahşi 
hayvanlar inlerine çekilince insanlar 
güneşle uyanırlar. Herşey Tanrı‘ya 
bağlı. Hayatımın sonuna kadar O’nu 
her gün övmek istiyorum.

Kutsal Kitap, Mezmur 104’e göre

Boyamada bol eğlenceler!

Dur da düşün Tanrı’nın Dur da düşün Tanrı’nın 
şaşılası işlerini.şaşılası işlerini.

Kutsal Kitap – Eyüb 37, 14
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Gözüm sendedir Seni  Gözüm sendedir Seni  
gözlerimle yönlendireceğim.gözlerimle yönlendireceğim.

Kutsal Kitap, Mezmur 32,8

Başlangıçta Tanrı göğü Başlangıçta Tanrı göğü 
ve yeri yarattı.ve yeri yarattı.

Kutsal Kitap, Yaratılış 1,1



O’na övgüler sunun, ey yer, O’na övgüler sunun, ey yer, 
gök, denizler ve onlardaki gök, denizler ve onlardaki 
bütün canlılar.bütün canlılar.

Kutsal Kitap, Mezmur 69,34



Aşağıdaki resimde 10 yanlışı bul! Hediye karmaşığı  

Çocukların kurdeleleri çözmelerine ve  
doğru hediyeyi bulmalarına yardımcı ol!



Yeri göğü yaratan Yeri göğü yaratan 
Rab’den gelecek yardım Rab’den gelecek yardım     

Kutsal Kitap, Mezmur 121,2

Rab İsa’ya iman et, sen de ev Rab İsa’ya iman et, sen de ev 
halkın da kurtulursunuz.halkın da kurtulursunuz.

Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 16,31



O’na İMAN O’na İMAN 
eden Herkesin eden Herkesin 

günahlarıgünahları

O’nun adıyla bağışlanır.O’nun adıyla bağışlanır.
Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 10,43



Çünkü beni bulan,Çünkü beni bulan,
yaşam bulur yaşam bulur 
ve RAB‘binve RAB‘bin

beğenisini kazanır.beğenisini kazanır.
Kutsal Kitap, Özdeyişler 8,35

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  
    sakin suların kenarına götürür.    sakin suların kenarına götürür.

Kutsal Kitap, Mezmur 23,2



NUH
Nuh çok uzun zaman önce yaşadı. 
O zamanlarda, Tanrı doğrudan ins-
anlarla konuşuyordu. Fakat insan-
lar birçok kötü şey yaptı. Tanrı‘yla 
ilgilenmek istemediler. Tanrı insan-
ları yarattığı için üzgündü. Onları 
yok etmek ve tüm dünyayı suyla 
doldurmak istedi.

Neyse ki Tanrı, Nuh ve ailesini bul-
du. Hayatta kalmaları gerekiyordu. 
Tanrı‘yı sevdiler ve Tanrı’nın onlara 
söylediklerini yaptılar. Bu yüz-
den Tanrı Nuh‘a kurtarma planını 
açıkladı: Nuh çok büyük bir gemi 
yapmalıydı – hem de kırsal böl-
gede. Diğer insanlar Nuh’la alay 
ettiler. Ama Tanrı Nuh’a ancak ya-
pacağı gemiyle kurtulabileceği-
ni söyledi. Gemi bitince herkes 
içeriye girebilirdi. Fakat insanlar 
hâlâ Nuh’un yaptığı gemiyle alay 
ediyorlardı. 

Sadece hayvanlar geldi. Bütün 
türlerden bir erkek, bir dişi. En 
son Nuh ve ailesi gemiye bindiler 
ve Tanrı ardlarından geminin 
kapısını kapattı.

Yağmur şiddetli yağmaya başladı. 
Sular dışarda çabucak yükseldi. 
Yağmur hiç durmadı. 

Tam kırk gün, kırk gece durmadan 
yağdı. Gemiye ne oldu?  
Gemi su üstünde yüzmeye 
başladı. Sular en yüksek dağları 
bile örtmüştü. Şehirler ve orman-
lar tümüyle sular altında kaybol-
muşlardı.

Herşey sular altında kalmıştı, ins-
anlar bile. Daha sonra Tanrı: “Yeter” 
dedi ve yağmur durdu. Birçok hafta 
sonra sular çekilmeye başladı ve 
kara göründü. Nihayet Nuh, ailesi 
ve hayvanlar gemiyi terk edebildi-
ler. Çok mutluydular ve gemiyle 
kurtuldukları için Tanrı’ya teşek-
kür ettiler.

Tanrı Nuh’a dedi: “Gökyüzünde-
ki gökkuşağını görüyor musun? 
Bunu her gördüğünde, insanları 
sevdiğimi ve onları kurtarmak 
istediğimi hatırla.”

Bunların tümünü Kutsal Kitap’ta 
okuyabilirsin. Kutsal Kitap’ın  hemen 
başlangıcında, Yaratılış 6-9 bölüm-
lerinde. 

Tanrı’nın seni sevdiğini biliyor 
musun? Senin iyiliğini istiyor ve 
günün birinde göklerde O’nun 
yanında olmanı istiyor. Bu hari-

ka değil mi? Tabii ki, iyi ama dur! 
– Bütün insan lar kötü ve günahlı 
bir yüreğe sahiptirler. Bu durumda 
Tanrı’ya gidemezler.

Bunun için Tanrı, Oğlu İsa Mesih’i 
bu dünyaya gönderdi. Senin için 
çarmıhta öldü! Senin günahların 
yüzünden! – Şimdi  ne olacak? İsa 

Mesih yaşıyor! O dirildi! O’na iman 
eden ve günahlarını açıklayan 
kurtulacak. Günahlarını duada 
O’na söyle ve senin günahların 
uğruna da öldüğü için teşekkür 
et. Böylece, o zamanlar gemiye 
binip kurtulanlar gibi sen de kurtu-
lursun. 



Aşağıdaki resimde 10 yanlışı bul Yolunu şaşırmış! Şimdi ne olacak?  
Çiftçinin evinin yolunu bulmasına yardım  

edebilir misin?



Ama günahlarımızı itiraf edersek, Ama günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı güvenilir ve adil olan Tanrı 

günahlarımızı bağışlayıp bizi her günahlarımızı bağışlayıp bizi her 
kötülükten arındıracaktır. kötülükten arındıracaktır. 

Kutsal Kitap, 1.Yuhanna 1,9

Puppi
Suzi’nin yatağında peluş hayvan-
lardan bir hayvanat bahçesi var. 
Ama bir akşam hayvanlarını yatırır-
ken minik köpeği  Puppi’nin orda 
olmadığını gördü. Her yeri aradı, 
ama karanlık odada onu bulamadı. 
Sonunda annesine: “Anne Puppi’yi 
bulamıyorum, belki dışarı çıkıp 
kaybolmuş, ah, benim zavvalı Pup-
pim” dedi. Annesi onu teselli etti: 
“Eminim ki, onu tekrar bulacağız, 
sen şimdi uyumaya git, yarın ber-
aber ararız. Niçin Tanrı’dan yardım 
istemiyorsun?”

Aradan birkaç gün geçti, ama Suzi 
Puppi’yi bir türlü bulamıyordu. Suzi 
çok çok üzgündü.

Günün birinde annesi Suzi’nin 
odasını temizlerken: “Suzi, buraya 
bak, bak burada ne var” diye 
seslendi. – Suzi yatağının arkasın-
da tozlanmış Puppi’sini tekrar 
buldu. “Ah Puppi” dedi. “Sen neler 
yapıyorsun? Öyle korkmuştum ki!” 
Sonra elini uzatıp Puppi’yi olduğu 
köşeden çıkardı ve sevgiyle minik 
pluş köpeğini bütün tozlardan 
temizledi. 

Suzi ve diğer pluş hayvanlar, Puppi 
geri geldiği için çok mutluydular.

Aynı Puppi gibi, bütün insanlar 
“toz” içindedirler. Ne zaman kötü  
bir şey yaparsak, örnek: Yalan 
söylemekle veya bize ait olmayan 
bir şey almakla (Tanrı buna günah 
diyor), üzerimize daha çok “toz” 
(Günah) dökeriz. Ama başka bir 
sorun daha var: Biz kendi kendimi-
zi temizleyemeyiz. Bir masa veya 
Puppi kendi tozlarını temizleye-
mezler. Sadece İsa Mesih bunu 
yapabilir. İsa Mesih insanların 
günahları içinde kaybolmalarına 
çok üzülüyor. Sen de İsa’ya: “Ey İsa 
Mesih, benim üzerimde günah 
tozu var, temiz olmak istiyorum” 
dersen, İsa Mesih senin “tozunu” 
temizleyip sana yeni bir hayat 
verir.



aynı şekilde gökte, tövbe eden aynı şekilde gökte, tövbe eden 
tek bir günahkâr için büyük tek bir günahkâr için büyük 

sevinç duyulacaktır. sevinç duyulacaktır. 
Kutsal Kitap, Luka 15,7

Sürüsünü çoban gibi güdecek, Sürüsünü çoban gibi güdecek, 
kollarına alacak kuzuları, kollarına alacak kuzuları, 

bağrında taşıyacak.bağrında taşıyacak.
Kutsal Kitap, Yeşaya 40,11



İnsan ne ekerse  onu biçer.İnsan ne ekerse  onu biçer.
Kutsal Kitap, Galatyal ı lar 6,7



Bütün canlı varlıklar Bütün canlı varlıklar 
RAB’be övgüler RAB’be övgüler 

sunsun!sunsun!
Kutsal Kitap, Mezmur 150,

Sen Sen 
ardımdanardımdan

gel!gel!
Kutsal Kitap, Yuhanna 21,22



Benim ardımdan Benim ardımdan 
gelen, asla karanlıkta gelen, asla karanlıkta 
yürümez yaşam ışığına yürümez yaşam ışığına 

sahip olur. sahip olur. 
Kutsal Kitap, Yuhanna 8,12



Aşağıdaki resimde 10 yanlışı bul! Hazine avcıları dikkat!
Başka bir hazine avcısından önce,  
birçok ada kanalından geçerek kaybolan  
korsan hazinesine giden yolu bulabilir misin? 



Güneşin doğduğu Güneşin doğduğu 
yerden battığı yere yerden battığı yere 
kadar RAB’bin adına kadar RAB’bin adına 

övgüler sunulmalı!övgüler sunulmalı!
Kutsal Kitap, Mezmur 113,3

Korkma, çünkü ben Korkma, çünkü ben 
seninleyim.seninleyim.

Kutsal Kitap, Yeşaya 41,10



Boşlukları buradaki kelimelerle doldur

 Tanrı’nın 

 yaratıldığını, 

 böylece   

görünmeyenlerden oluştuğunu 

  

sayesinde .
Kutsal Kitap, İbraniler 11,3

Evrenin 

buyruğuyla görülenlerin 

iman 
anlıyoruz

Boşlukları doğru doldurup doldurmadığını bilmek istiyorsan ve hâlâ bir İncil’in yoksa, 
sana ücretsiz bir İncil bölümü göndermekten memnuniyet duyarız. Bu kuponu 
kullanabilir veya „order@gbv-dillenburg.de“ adresinden e-posta ile sipariş edebilirsin

İncil’in bir kısmı için kupon:
Lütfen burayı kes, doldur ve gönder

Adı: _________________________________

Sokak: _______________________________

PLZ/ Şehir: ____________________________

Yaş: _________________________________



GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

Kötü sözlerin, eylemlerin ve düşüncelerin seni 
Tanrı’dan ayırdılar. Bunlar seninle Tanrı arasında 

büyük bir uçurum oluşturdular

Şimdi ne olacak?  
Tanrı’ya ulaşmak için hiç bir imkân yok mu? 

Bu uçurumu aşabilecek kimse yok mu? –  
Evet, Tanrı’nın kendisi bir yol açtı

Kendi gücünle, iyi işlerinle veya  
dinsel uygulamalarınla Tanrı’ya ulaşmak istiyorsun, 
ama bunların hiç biri bunu yapmana yeterli değil

İsa Mesih Tanrı’ya giden tek yoldur. 
Günah uçurumunu aşıp Tanrı’ya ulaşabilmen 

için, senin yerine O öldü. 
Günahlarını bağışlaması için O’na rica edersen, 

sonsuz yaşam alır, kurtulursun.

Çünkü herkes günah ışledı   
ve Tanri’nin yücelığınden  

yoksun kaldı.
Kutsal Kitap, Romalılar 3,23

Çünkü Tanri dünyayı o kadar  
çok sevdı ki, biricik Oğlu’nu verdi.  

Öyle ki, O’na ıman edenlerın  
hiçbiri mahvolmasın, ama hepsı  
sonsuz yaşama kavuşsun.

Kutsal Kitap, Yuhanna 3,16

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz.  
Bu sızın başariniz değıl …

Kutsal Kitap, Efesliler 2,8.9

İsa ona: 
“Yol, gerçek ve yaşam Ben’ım” dedi. 

”Benım araciliğim 
olmadan Baba’ya kimse gelemez”.

Kutsal Kitap, Yuhanna 14,6

İsa Mesih

Ken
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3.  

4.  

1.  
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iz



Tanrı yarattıklarına baktı Tanrı yarattıklarına baktı 
ve her şeyin çok iyi olduve her şeyin çok iyi oldu
ğunu gördü.ğunu gördü.

Kutsal Kitap, Yaratılış 1,31Kutsal Kitap, Yaratılış 1,31
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