13 . DERS

23–29 Mart

İşte Her Şeyi
Yeniliyorum

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Va. 19:6–9, Yu. 14:1–3, Va. 19:11–16,
Va. 20:1–3, Yer. 4:23–26, Va. 20:4–6, Va. 21:2–8.
HATIRLAMA METNI: Tahtta oturan, ‘İşte her şeyi yeniliyorum’ dedi.
Sonra, ‘Yaz!’ diye ekledi, ‘Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir’ (Vahiy
21:5).

S

on zaman Babil’inin yok edilmesi, bu sapkın dini sistemle iş birliği yapmış olanlar için kötü haberdir. Fakat Allah’ın halkı için iyi haberdir (Va.
19:1–7). Babil, dünyasal politik güçleri onlara işkence edip zarar vermeye
sevk etmekten sorumluydu (Va. 18:24). Bu büyük düşmanın yok edilmesi
Allah’ın sadık halkı için kurtuluş ve selamete ulaşma anlamına geliyor.
Babil’in yok edilmesiyle, beşinci mühür sahnesindeki Allah’ın halkının duaları nihayet karşılığını bulmuş oluyor. Daha ne kadar bekleyeceksin? (Va. 6:10)
diye feryat etmeleri, Habil zamanından Allah’ın sonunda onları haklı çıkaracağı
zamana kadar, Allah’ın baskı altındaki ve acı çeken halkının haykırışını temsil
ediyor (Mez. 79:5; Hab. 1:2; Dan. 12:6, 7). Vahiy kitapçığı, kötülüğün, baskının ve acının sona ereceğine dair Allah’ın halkına güvence veriyor.
Artık Mesih’in sonsuza dek kalıcı krallığını müjdelemesinin vakti gelmiştir. Vahiy’in kalan bölümleri sadece son zaman Babil’inin yıkılmasını değil
aynı zamanda Şeytan’ın ve tüm kötülüğün de yok olmasını anlatıyor. Aynı
zamanda Allah’ın sonsuza dek sürecek krallığının kurulmasının işaretlerini
de görüyoruz.
*30 Mart Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR 24 Mart

Kuzu’nun Düğün Şöleni
Vahiy 19:6–9 ve Yuhanna 14:1–3 ayetlerini oku. Bir düğün şöleni,
Mesih ile O’nun halkı arasındaki uzun zamandır beklenen birlikteliği nasıl uygun bir şekilde resmediyor?

İki bin yıl önce Mesih, geliniyle evliliği sonrasında gerçekleşecek olan
düğün şölenine (Mat. 22:1–14) izleyicilerini davet etmek için göksel evini
terk etti. Düğün, Mesih’in Krallığını alışını simgelemektedir. ...Kutsal Kent,
Yeni Yeruşalim, ‘Kuzu’ya eş olacak gelin’ olarak adlandırılır... Vahiy’de,
Allah’ın halkının düğün şöleninin konukları oldukları söyleniyor (Vahiy
19:9). Konuklar iseler, aynı zamanda gelin olarak temsil edilemezler…
Matta 22. bölümde de aynı düğün benzetmesi kullanılıyor ve araştırıcı
yargılamanın düğünden önce gerçekleştiği açıkça belirtiliyor. Düğünden önce
kral davetlilerin düğün giysileri giyip giymediklerini görmeye geliyor, bu giysi,
Kuzu’nun kanında yıkanarak beyazlatılmış lekesiz karakter kaftanıdır (Matta
22:11; Vahiy 7:14).—Büyük Mücadele, s. 430–432. Damat ölümünden
ve dirilişinden sonra, halkına, yani düğün davetlilerine yer hazırlamak için
Babası’nın evine döndü (bkz. Yuhanna 14:2, 3). Onlar yeryüzünde kalıp
Mesih’in dönüşüne hazırlanırlar. Dünyanın sonunda, geri gelecek ve onları
Babası’nın evine götürecek.
Vahiy 19:8 ayeti geline Mesih tarafından temiz ve parlak ince keten giysiler
verildiğini söylüyor. Bu, şehre gelen düğün davetlilerinin işlerine karşılık
erdem iddia etmediklerini gösteriyor. Dolayısıyla, temiz ve parlak ince keten
giysiler kutsalların adil işlerini, içlerinde yaşayan Mesih’le birlikteliklerinin
sonucu olan işleri simgeler. Böylece bu giysiler O’nun doğruluğunu ve halkının Allah’ın emirlerini ve İsa’nın imanını (Vahiy 14:12, Candemir) koruduklarını simgeler. İsa yeryüzündeyken düğünle ilgili bir benzetme anlatmıştı.
Misafirlerden biri, kral tarafından verilen düğün giysisi yerine kendi kıyafetini
giymeyi tercih etmiş, bu yüzden düğünden kovulmuştu (Mat. 22:1–14).
Vahiy 3:18 ayeti, Mesih’in doğruluğunun giysisinin, iman ve sevgi altınının
ve Kutsal Ruh’un göz merheminin son zamanda yaşayan Allah’ın halkının en
önemli ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Mesih’in Laodikyalılara bu hediyeleri
Kendisinden satın almalarını salık vermesi, onlara sunduklarına karşılık
olarak Mesih’in bir şeyler talep ettiğini bize gösteriyor. Biz Mesih’e sadık ve
itaatkâr bir yaşam ve O’na tek kurtuluş umudumuz olarak güvenme karşılığında özyeterlilikten ve kendimize güvenmekten vazgeçiyoruz.
İşlerimiz ile kurtarılmıyor olsak da, yaşadığın hayatı tanımlayan
hangi adil işleri yapıyorsun?
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PAZARTESI

25 Mart

Armagedon Sona Eriyor
Vahiy 19:11–16 ayetlerini oku. Beyaz atın sürücüsünün adı ne
ve ağzından keskin kılıç uzanıyor olması ne anlama geliyor? Bu,
sonunda kazanan tarafta nasıl olunacağına dair bize ne anlatıyor?

Burada gördüğümüz, Mesih’in ikinci gelişinin, yani her çağdaki imanlıların özlemle bekledikleri vaadin yerine gelmesinin bir tasviridir. İsa gibi,
O’nun halkı da imanlarını Allah’ın sözüne dayandırır. Vahiy 19:11–16 ayetleri, İsa’nın bir çok zaferinin zirvesidir. İsa Şeytanı gökte mağlup etti; çölde
mağlup etti; çarmıhta mağlup etti ve şimdi de dönüşünde mağlup edecek.
Çok geçmeden doğuda, insan elinin yarısı büyüklüğünde siyah bir bulut
belirir. Bu, Kurtarıcı’nın çevresindeki buluttur ve uzaktan sanki karanlıkla
kuşatılmış gibi görünür. Allah’ın halkı bunun İnsanoğlu’nun belirtisi olduğunu bilir. Ciddi bir sessizlikle, gitgide rengi açılarak ve daha heybetli bir
hale bürünerek yeryüzüne yaklaşmasını izlerler, sonunda tabanında yakıp
tüketen ateş gibi görkem, üzerinde ise antlaşmanın gökkuşağı olan büyük
beyaz bir buluta dönüşür. İsa, kudretli fatih olarak gelmektedir. Artık utanç
ve üzüntünün acı kâsesinden içen ‘Acılar Adamı’ değil, gökte ve yerde muzaffer, yaşayanları ve ölüleri yargılayacak olan Kişi olarak gelir. ‘Sadık ve Gerçek’,
‘adaletle yargılar, savaşır.’ Ve ‘gökteki ordular’ (Vahiy 19:11, 14) O’nu izler.
Kutsal meleklerin göksel ezgilerinden oluşan marşlarla, sayılamayacak kadar
büyük bir kalabalık, yolculuğunda O’na eşlik eder. Gökkubbe ışıltılı varlıklarla dolmuş gibidir, sayıları ‘binlerce binler, on binlerce on binlerdir.’ Hiçbir
insan kalemi bu sahneyi tarif edemez; hiçbir ölümlü zihin onun görkemini
kavramaya yeterli değildir.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 645–646.
Pavlus, 2. Selanikliler 1:8–10 ayetlerinde, O’na karşı birleşmiş olan tüm
dünyasal ve dinsel kuvvetlerin yok edildiği ve O’nun halkının sonsuza değin
kurtarıldığı Mesih’in ikinci gelişteki mutlak zaferinin başka bir tasvirini
yapıyor.
Vahiy 19. bölüm iki şölenden bahsediyor, biri 9. ayette, diğeri de
17. ve 18. ayetlerde. İlk şölende yiyorsun, diğerinde ise yeniliyorsun. Her insan için tüm büyük mücadelede kazanılacak veya
kaybedilecek olandan daha çarpıcı bir tezat düşünmek zor. Bu
tasvir, imanımızı ve imanımızın bizi katılmaya çağırdığı görevimizi
ne kadar ciddiye almamız gerektiği konusunda bize ne öğretmeli?
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SALI 26 Mart

Milenyum
Vahiy 20:1–3 ve Yeremya 4:23–26 ayetlerini oku. Milenyumda yeryüzü ne durumda? Şeytan ne şekilde zincire vuruluyor?

1000 yıl (ya da milenyum) Mesih’in ikinci gelişiyle başlıyor. Bu zamanda,
Şeytan ve onun düşmüş melekleri zincirle bağlanıyor. Şeytan’ın zincirle bağlanması sembolik, zira ruhsal varlıklar fiziksel olarak bağlanamazlar. Şeytan
şartlar ile bağlanıyor. Belalar yeryüzünün kötü yürekli sakinlerini perişan
edip ortadan kaldırdığında, yeryüzünü Yaratılış’tan önceki halini anımsatan
karmaşık bir duruma getirmiş oldu (Yar. 1:2). Böyle bir durumda olan yeryüzü milenyum boyunca Şeytan’ın zindanı olarak işlev görüyor. Ayartacak ya
da zarar verecek tek bir insanoğlu bulunmadığı için, Şeytan’ın ve onun kötü
ortaklarının Allah’a karşı isyan etmiş olmanın sonuçlarını düşünmekten
başka yapabilecekleri bir şey yok.

Vahiy 20:4–15 ayetlerini oku. Kurtarılanlar, milenyum süresince
neredeler?

Vahiy, Allah’ın halkının milenyumu Mesih’in kendileri için hazırladığı göksel yerlerde geçireceğini gösteriyor (bkz. Yuhanna 14:1–3). Yuhanna onları
krallar ve rahipler olarak tahtlarda oturup dünyayı yargılarken görüyor. İsa
öğrencilerine on iki tahta oturup İsrail’in on iki oymağını yargılayacaksınız
(Mat. 19:28) vaadini vermişti. Pavlus, kutsalların dünyayı yargılayacağını
söylemişti (1Ko. 6:2, 3).
Bu yargılama, Allah’ın işlerinin haklılığına ilişkindir. Şeytan, tarih boyunca
Allah’ın karakteri ve yarattığı varlıklarla ilişkileriyle ilgili şüphe uyandırdı.
Milenyum boyunca Allah, kurtarılanların O’nun kayıp olanlarla ilgili kararlarının adilliğine, ayrıca kendi yaşamlarındaki yol göstericiliğine dair tüm
sorularının cevaplarını bulmaları için, tarihin kayıtlarına ulaşmalarına izin
veriyor. Milenyumun sonunda, Allah’ın adaletiyle ilgili tüm sorular sonsuza
çözüme kavuşuyor. Allah’ın halkı Şeytan’ın suçlamalarının temelsiz olduğunu şüphesiz bir şekilde görebiliyor. Şimdi, kaybolanların son yargılanışında Allah’ın adaletinin icrasına tanıklık etmeye hazırlar.
Aramızda şimdilik cevabı yokmuş gibi görünen soruları, zor soruları olmayan var mı? Allah’ın bir gün bize cevapları verecek olması
O’nun karakteri hakkında bize ne söylüyor?
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ÇARŞAMBA

27 Mart

Yeni Bir Gök ve Yeni Bir Yeryüzü
Günah ortadan kalktıktan sonra, yeryüzü kurtarılanların evi haline dönüştürülecek. Neye benzeyecek?
Vahiy 21:1 ayetinde, Yuhanna yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördü. Kutsal
Kitap’ta üç gökten bahsedilir: gökkubbe, yıldızlı evren ve Allah’ın oturduğu
yer (bkz. 2Ko. 12:2). Vahiy 21:1 ayetinde görünürde olan yeryüzünün atmosferi. Kirlenmiş yer ve gök Allah’ın mevcudiyetine dayanamaz (Va. 20:11).
Grekçedeki yeni sözcüğü (kainos) kökeni ya da zamanı bakımından değil,
nitelik olarak yeni anlamındadır. Bu gezegen ateşle temizlenecek ve orijinal
haline geri getirilecek (2Pe. 3:10–13).
Bilhassa ilginç olan, Yuhanna’nın yeni yeryüzünde gözlemlediği ilk şeyin,
denizin olmayışı olması. Yuhanna’nın (belirli bir) denizden bahsetmesi,
muhtemelen aklında Patmos adasında kendisini çevreleyen, insanlardan
uzak kalmanın ve acının bir simgesi haline gelmiş olan denizin olduğunu
gösteriyor. Ona göre, yeni yeryüzünde denizin olmaması sevdiklerinden
ayrılmanın verdiği acının olmaması anlamına geliyordu.

Vahiy 21:2–8 ve 7:15–17 ayetlerini oku. Yaratılış 2. bölümdeki Aden
Bahçesi’yle, yeni yeryüzü tasviri arasında hangi benzerlikler var?

Yenilenmiş dünyada ölümün ve acının olmadığı bir yaşam, Allah’ın Kendi
halkı arasındaki varlığıyla güvenceye alınmıştır. Bu varlık, Yeni Yeruşalim’de
ve Allah’ın Kendi halkının arasında oturacağı Tanrı’nın konutu nda (Va.
21:3) tezahür etmektedir. Allah’ın varlığı, yenilenmiş dünyada yaşamı gerçek
bir cennete dönüştürüyor.
Allah’ın varlığı acının yokluğunu güvence altına alıyor: tümü günahın
sonuçları olan gözyaşı, ölüm, keder, ağlayış ve ıstırap artık yok. Günahın
ortadan kaldırılmasıyla, önceki şeyler geçip gittiler (Vahiy 21:4, Candemir).
Bu düşünce, erkek kardeşleri Lazar’ın ölümünde Meryem ve Marta tarafından açık bir şekilde ifade edilmişti: Ya Rab, burada olsaydın, kardeşim
ölmezdi (Yu. 11:21, 23). Kız kardeşler, Mesih’in varlığında ölümün var olamayacağını biliyorlardı. Aynı şekilde, yeni yeryüzünde Allah’ın kalıcı varlığı,
bu yaşamda tecrübe ettiğimiz acı ve kederden uzak olmayı güvence altına
alacak. Bize Mesih’te vaat edilen büyük umut, O’nun kanında mühürlü olan
bu umuttur.
Bu yeni bir dünyadaki yeni var oluş vaadi neden tüm inandıklarımızın odağında? Bu olmasa imanımız ne işe yarardı?
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PERŞEMBE 28 Mart

Yeni Yeruşalim
Yuhanna şimdi de yeni yeryüzünün başkentini, Yeni Yeruşalim’i tanımlıyor. Gerçek insanların ikamet ettiği gerçek bir yer olmasına rağmen, Yeni
Yeruşalim ve oradaki yaşam dünyevi bir tarifin çok ötesinde (bkz. 1Ko. 2:9).

Vahiy 21:9–21 ayetlerini oku. Yeni Yeruşalim’in dış özellikleri
neler?

Yeni Yeruşalim’den gelin, Kuzu’nun eşi diye bahsediliyor. Mesih’in halkı
için hazırladığı yer Yeni Yeruşalim’dir (Yu. 14:1–3).
Şehir yüksek surlarla çevrilmiş ve dört kenarın her birinde üçer kapı
bulunuyor, böylece içeri her yönden girilebiliyor. Bu özelliği şehrin evrensel
çapta olduğunu gösteriyor. Yeni Yeruşalim’de herkes Allah’ın varlığına sınırsız erişim hakkına sahip.
Şehir ayrıca mükemmel bir küp olarak tarif ediliyor; 12.000 ok atımı
(stadion) uzunluğunda, genişliğinde ve yüksekliğinde. Küp 12 kenardan
oluşur. Böylece şehir toplamda, İsa’nın ikinci gelişinde ölümü görmeden
dönüştürülen 144.000 kişiyi yansıtan, 144.000 ok atımı boyutundaydı. Eski
Ahit tapınağında, En Kutsal Yer mükemmel bir küptü (1Kr. 6:20). Böylelikle
Yeni Yeruşalim Allah’a ibadetin merkezi olarak işlev görüyor.

Vahiy 21:21–22:5 ayetlerini oku. Şehrin hangi iç özellikleri sana
Aden Bahçesi’ni anımsatıyor? Şehirde artık hiçbir lanet kalmayacağı vaadi (Va. 22:3) ne önem taşıyor?

Yeni Yeruşalim’in en belirgin özelliği, Allah’ın tahtından akıp gelen
berrak yaşam suyu ırmağı (bkz. Yar. 2:10). Yeruşalim özlemi içindeki
Allah’ın halkının esir tutulduğu Babil’deki ırmağın tersine (Mez. 137), Yeni
Yeruşalim’deki ırmağın her iki yakasında, her çağdan Allah’ın göçebe halkı
yuvalarını buldular.
Irmağın her iki yakasında, yaprakları uluslara şifa vermek için (Va. 22:2)
olan yaşam ağacı bulunuyor. Buradaki şifanın hastalıkla bir ilgisi yoktur, zira
yeni yeryüzünde hiç hastalık olmayacak. Bu şifa, tarih boyunca insanları
paramparça etmiş engeller yüzünden oluşan yaraların iyileştirilmesi içindir.
Tüm çağlardan ve tüm uluslardan olan kurtarılanlar artık Allah’ın tek ailesine aitler.
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CUMA

29 Mart

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Christ’s Object Lessons [Mesih’in Örnek
Dersleri] kitabında 307–319. sayfalardaki Without a Wedding Garment
[Düğün Giysisi Olmadan] bölümünü ve Büyük Mücadele kitabında 667–
683. sayfalarındaki Mücadelenin Sonu bölümlerini oku.
Vahiy kitapçığı, başlangıçta sunulan konuyla sona eriyor: Mesih’in güç ve
yücelikle ikinci gelişi ve Allah’ın sonsuza dek sürecek krallığının kuruluşu.
Mesih’in dönüşü, sonunda geliniyle bir olması, kitapçığın zirve noktasıdır.
Fakat kitapçık bu olayları gerçek dışı bir bağlama yerleştirmek istememiştir. Mesih’in yakında gelecek olması ilk gerçekliktir. Bizim hâlâ burada
O’nun dönüşünü bekliyor olmamız ikinci gerçekliktir. Beklerken Vahiy’in
mesajlarını açık bir şekilde kavrıyor olmamız gerekir ve bu kavrayışa ancak
tüm şeyler sona erinceye kadar kitapçığı tekrar ve tekrar okumaya devam
ederek ulaşabiliriz. Vahiy kitapçığının mesajları bize beklerken dünyanın
şeylerine bakmamayı, fakat gözlerimizi göğe ve tek umudumuz olan O’na
odaklamamızı sürekli olarak hatırlatıyor. Vahiy’in Mesih’i, yaşamın gizemleri
ve belirsizlikleri içinde, tüm insani umutların ve arzuların cevabıdır. O bu
dünyanın geleceğini ve bizim geleceğimizi ellerinde tutuyor.
Kitapçık ayrıca bize, son gelmeden önce O’nun yakın gelecekteki dönüşünü tüm dünyaya duyurmak işiyle görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlatıyor. Onu bekleyişimiz hareketsiz değil, etkin bir şekilde olmalı. Ruh ve Gelin,
ikisi de Gel! (Va. 22:17) diyorlar. Bu çağrıya katılmalıyız. Bu iyi haber, bu
yüzden dünyanın halklarına duyurulması gerekiyor.
TARTIŞMA SORULARI:

 Milenyumu ve günahkâr ölülerin yargılanmasının ancak milen-

yumdan sonra gerçekleşmesini düşün. Kurtarılanların tüm sorularının cevaplarını almak için bin yılı olacak. Allah ancak bundan
sonra kaybedilenleri nihai olarak cezalandıracak. Bu gerçek, Allah
hakkında bize ne açıklıyor?
 Vahiy 1:3 ayeti, Vahiy’deki peygamberlik sözlerini dinleyenlere,
okuyanlara, dikkate alanlara ve tutanlara bereketler vaat ediyor.
Bu kitapçığı konu alan çalışmamızı sonlandırırken, sen dikkate
alıp tutman gereken neler keşfettin?
 Yeni dünyada varlığımız nasıl olursa olsun, herkes ile birlik
içinde yaşayacağımıza dair şüphe yok. Şu anda, bunun gerçekleşeceği zamana kendimizi hazırlamak için ne yapabiliriz?
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30 Mart

İMAN HAYATI

HIV Virüsüne Maruz Kalmak-İki Kere
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.
Bir Yedinci Gün Adventist hemşiresi olan Maria Lemos Abel, 2 yaşındaki bebeğe,
bakteriyel enfeksiyonunu tedavi etmek için penisilin G prokain iğnesi yapıyordu
ve annesine bebeği sıkıca tutmasını söyledi. Fakat anne, verilen talimata uymadı
ve bebek acıyla yerinde zıplayınca Maria yanlışlıkla iğneyi kendi işaret parmağına
batırdı. Bulundukları hastane Mozambik’in yaklaşık yarım milyon nüfuslu üçüncü
büyük şehri olan Nampula şehrinde bir devlet hastanesiydi.
Maria hastane talimatlarına uyarak, direkt anneye ve bebeğe kan testi uyguladı. 30
dakika içinde sonuçlar elindeydi; hem anne hem bebek HIV pozitif çıkmıştı. Maria ağlamaya başladı. Çok sayıda HIV-pozitif hastayla çalışmıştı ve virüsün kandan kolaylıkla
bulaştığını biliyordu. “Tanrım bana yardım et ki virüs bana bulaşmasın“ diye dua etti.
Bir hastane doktoru ona HIV virüsünü bastıran ARV ilaçlarını sonraki aya kadar
günde iki kere almasını söyledi. Ondan sonra Maria’nın HIV virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmesi için bir beş ay daha beklemesi gerekiyordu.
Dört çocuk annesi olan Maria bir röportajda, “Bekledikçe içim acıyordu, neler
olacağını hiç bilmiyordum“ dedi.
Aynı zamanda Tanrı’ya gayretle ona yardım etmesi için dua ediyordu.
Kazadan yaklaşık yarım yıl sonra Maria’nın sonuçları negatif çıktı. Ona HIV virüsü
bulaşmamıştı. Maria, “Bunun Tanrı’dan bir cevap olduğuna inanıyorum, O’na
şükürlerimi sundum“ dedi.
Üç yıl sonra, Mart 2017’de, Maria 30 yaşındaki kadın hastasının şişmiş kolunda
küçük bir kesik açarken kadın acıyla zıpladı. Neşter Maria’nın sol baş parmağını kesti
ve kesik kanamaya başladı. Maria hastaya kan testi uyguladı ve sonuç yine HIV pozitifti.
Maria buna inanamıyordu. ARV ilaçlarını alırken aynı zamanda ağlıyordu. Yine bir
altı ay beklediği yerde dua etti. Sonuçları negatif çıkmıştı.
51 yaşındaki Maria tecrübelerini cinsel saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadınlarla paylaşıyor, onlara ARV ilaçları kullanmalarını ve dua etmelerini tavsiye ediyor.
“Derim ki ‘Tanrı beni benim suçum olmayan bir durumdan kurtardı, O, sizi de
sizin suçunuz olmayan bir durumdan kurtarır‘” dedi Maria.
En aşağı üç kadın Maria’nın tavsiyelerine uyduktan sonra testlerinin sonuçları HIV
negatif çıkmıştır. Bunların ikisi cinsel saldırı mağduru, üçüncü ise Maria gibi HIV
virüsüne yanlışlıkla maruz kalan bir hemşire.
Maria sözlerini, “Bana hiç HIV virüsü bulaşmamış olması bir mucize ve ben diğer
mağdurlara da duanın ve Tanrı’nın gücünü söylüyorum“ diyerek bitirdi.
Onüçüncü Şabat Sunuları’nın bir kısmı Nampula’da ailelerini HIV ve AIDS’e
kaybeden çocuklar için bir yetimhane açılmak üzere kullanılacaktır. Sunularınız
için teşekkür ederiz.
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