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SEAN, bu tür programlarda yard mc  olmak için birçok yay n

kartm r. "Bol Ya am" kursunu bitiren yeni nanl lar için en uygun
kurs olan "Kutsal Kitap' n I " adl  program  özellikle tavsiye
ederiz. Mesih'teki yeni hayat n tam ba lang nda nanl 'n n, Kutsal
Kitap' n bütün kitaplar  konusunda genel bir bilgi ve anlay
edinmesini sa lar ve Tanr 'n n insanl k için plan  hakk nda bize
harikulade bir resim vermek üzere nas l birbirleriyle uyum içinde
olduklar  gösterir.

BOL YA AM
SA'NIN S N ZDEK  HAYATI

DANI MAN'IN EL K TABI

1
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Giri
Dan mana önemli not:

Her Ders Kitab 'n n ba nda ezberlenmesi
gereken ayetlerle dolu bir sayfa bulacaks z.
Ders kitab  ö renciye vermeden önce bu
sayfay  ç kar n ve sizde kals n. Onlar  kesip,
"ayet kartlar " haline getirin ve bu
elkitab ndaki talimatlara göre her toplant da
bi  tane olmak üzere ö rencilerinize da n.

renciler Yapmak çin Kendinizi Haz rlamak
Matta 28:19'da sa ö rencilerine, "gidin, bütün uluslar  ö rencilerim
olarak yeti tirin" diye buyurmu tur. Birisini ki isel Kurtar lar  olarak
sa Mesih'e iman etmeye yöneltmek onlar n Mesih nanl  ya amda

sadece ilk ad mlar r. Bundan sonra sa'n n ö rencisi olmal rlar.
"Bol Ya am" kursundaki dersler özellikle S N için, yeni nanl lar'a
yeni bulduklar  ya am  nas l ya ayacaklar  ö retmenizde yard mc
olmak için yaz lm lard r.

Yeni nanl lar derslerini evde çal acaklar ndan, Kutsal Kitap'  nas l
kullanacaklar  ve Rab için nas l ya amalar  gerekti ini ö renirler.
Ancak, çal malar  sizin yard z olmadan tamam de ildir. Sizin
ruhsal ilginize teslim edilmi  ki ilerin yan  s ra Rab'be iman
etmelerine yard m etmi  oldu unuz her ki inin dan man  olmal z.
Yeni nanl , dan man olan sizinle bu dersler hakk nda konu mad kça
"Bol Ya am"daki dersler tamam de ildirler.

Bu, "Dan man' n El Kitab " bu en önemli i te size yard mc  olmak
için haz rlanm r. Her nanl 'n n Tanr  Sözü'nün ö retisini günlük
hayat na uygulamay  ö renmesi gerekir. Bunu ba arana dek i iniz
bitmemi tir. Dan man olarak gerçek göreviniz, her yeni nanl 'n n bu
derslerde haz rlanm  olan Tanr  Sözü'nün temel gerçeklerini

renmesini ve sonra sizin yard zla bu gerçekleri hayat na
uygulamaya geçirmesini sa lamakt r.

Dan mana önemli not:

Tanr  Taraf ndan Yönetilmek
Yeni ya am konusundaki bu temel dersleri bitirdi iniz halde onu
te vik etmek, birlikte dua etmek ve Kutsal Kitap'  birlikte etüt
etmek için ö rencinizle bulu may  sürdürmelisiniz. Ö renciniz
ba ka insanlar  Mesih'e yönelttikçe Bol Ya am'  onlara ö retmek
için bu Dan man' n El Kitab 'n  kullanmas na yard mc  olmay
isteyeceksiniz.

Siz de imdi yeni bir ö renci aramal z. Bunu yapt zda
Rab'bin bütün uluslardan ö renciler yapma buyru una itaat
etmi  olacaks z.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kutsal Ruh'un yeni nanl lar' n ya amlar nda i  ba nda oldu unu
görmek büyük bir sevinçtir! Bol Ya am Kursunu yapmakta olan
birinin ya da bir Yeni Ba layanlar Grubunun dan man  olarak, yeni
nanl lar' n daha derin Kutsal Kitap ö retisi ve payda  nas l

istediklerinin fark na varacaks z. Kurslar n sonuna geldikten sonra
size, "Bundan sonra ne olacak?" diye soracaklard r. Bu an geldi inde
haz rl kl  olmak ve daha çok büyümeleri ve ö retim almalar
için kendilerine çok aç k bir ekilde haz rlanm  bir program
sunabilmek çok önemlidir.

Birçok nanl lar toplulu u Bol Ya am Kursunu Vaftiz'e haz rl k
program  olarak kullanmaktad r. Böyle bir Kurs s ras nda ya da
Kurs'tan sonra üyelerin adanm klar  herkesin önünde bildirip
kilise taraf ndan kabul edilmeleri her zaman iyi bir fikirdir. Bu yeni
nanl lar  bir ba ar  hissiyle ve kilise ailesi içinde kabul edilmi lik

hissiyle te vik edecektir. Sadece Mesih'e de il, ayn  zamanda yerel
nanl lar toplulu una da adanm  oldu unu hissetmelidir.

Öyleyse yerel nanl lar toplulu unda, "Bol Ya am" Kursunu
bitiren ki iler için bir " manda Geli me ve Hizmet Program "
haz rlanmas  önerilir. Bu özellikle Yeni Ba layanlar Grubu'nda
birlikte olan ve payda k ve daha çok Kutsal Kitap etüdü için
birlikte kalmay  do al olarak isteyecek olan ki iler için geçerlidir.



4. Ezberlenecek ayet: Ö rencinin ayeti do ru bir ekilde
ezberleyip ezberlemedi ini kontrol edin. Ayet, Ders 18'in No.
1'inde yer almaktad r. Sonra kendisine ayet kart  verin.

Bu son toplant  oldu undan, bütün ezber kartlar n üzerinden
geçin  ve ö renciyi zaman zaman onlar  tekrar etmeye te vik
edin.

5. AMAÇ: Ö rencinin gerçek bir durumla kar  kar yayken
Tanr 'n n bize yol gösteri inin be  yolunu söyleyebilmesi.

renciler bunlar n uygulanmaya konuldu unu ya amlar yla
göstermelidirler.
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a) Ders 18'in ilk iki sayfas nda yer alan çizgi öyküye bak p
üzerinde konu un. Resim 3'den söz ederken ö renciye bir
ayetin içinde bulundu umuz duruma sadece ara s ra böyle
uyaca  söyleyin.

b) Geçmi te Rab'bin size kesinlikle yol gösterdi i bir
deneyimi anlat n.

c) Bu dersi ö rencinin hayat na uyarlamaya çal n.
1. Tanr 'n n bütün kararlar nda ona yol göstermeyi
istedi ini  ve onun bu yol gösterime sahip olup Tanr 'n n ne
yapmas  istedi ini anlayabilece ini bildirin.

2.  de tirmek, evlenme karar  vermek ya da daha iyisi
rencinin kendisinin vermek zorunda oldu u bir karar  ele

al p Tanr 'n n nas l yol gösterece ini göstermeye çal n.
Onunla Tanr 'n n kulland  çe itli yollar n üzerinden bir bir
geçin.

3. Tanr 'n n iste inin ne oldu undan tam olarak emin olmak
için bütün bu yöntemlerin uyum içinde olmalar  gerekti ini
aç klay n. Örne in, e er bütün di er olgun Mesih
nanl lar 'ndan ald z ö ütler yapmay  istedi imiz eylerin

kar ysa bu eylerin bizim için Tanr 'n n iste i oldu u epey
üphelidir. Ba ka örnekler verin.

renci gerçek ya da hayali bir pratik örnek vererek, Tanr 'n n yol
gösterimini nas l anlayaca  hakk ndaki çe itli ad mlar
tan mlad nda AMACA eri ilmi tir. Nihai olarak, ö rencinin
Rab'bin iste ine sad k kalmak için bu yöntemleri hayat n geri
kalan k sm nda kullanmas  umut edilmektedir.

3Giri
Bol Ya am Kursu Hakk nda

1. Dersler, ö rencilerin evde tek ba lar na yapabilecekleri ekilde
haz rlanm r.

2. Her dersten sonra, ö renci sizinle bir araya gelmelidir.

3. Bir araya geldi inizde, bu el kitab n yard yla ö renilenleri
kontrol etmeli ve ö rencinin yeni edindi i bilgileri hayata geçirmesine
yard mc  olmal z.

4. Bu el kitab , ö rencinizle yaln z çal man z üzere haz rlanm r
(teke tek). Ancak birkaç ki i kursu ayn  zamanda yapmak isterlerse,
her dersten sonra bir grup toplant  yapmak daha iyidir ama tabii bu
dan man n daha yetenekli olmas  gerektiren bir durumdur. Bu
durumda her "ö renci" denilen yerde siz onu "ö renciler" olarak
alg lamal z.

Bol Ya am'  Bir Grup Çal mas nda Kullanmak
1. Bir grupta 12'den fazla ki i olmamas  öneririz. Bir grupta çok
say da ö renci olmas ndansa her birinin ba nda farkl  bir dan man
olan birkaç grup olmas  daha iyidir.

2. Gruba vaazda bulunmay n, bunun yerine herkesin sorulara yan t
vererek ve ele al nan konular  tart arak kat lmalar  sa lay n.

3. Grubun utangaç üyelerine kolayca yan tlayabilecekleri sorular
sorarak grup toplant na kat lmalar  sa lay n.

4. Bol Ya am kursundan ö renmekle Grup'un payda ndan
renmek aras nda bir denge olmal r.

5. Grup toplant  a daki ekilde olabilir:

Var , kahve, kar lama         - 10 dakika
Aç  ilahileri                     - 10 dakika
Deneyimleri payla mak         - 15 dakika
Ders                                  - 60 dakika
Dua                                   - 10 dakika
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6. "Çobanl k Etmek"

Özellikle payla m toplant lar nda, s k s k bir üyenin deneyimlerini
temel alan, gündelik hayatlar na uygulayabilecekleri, "do al" çobansal

retide bulunmak için her f rsat kullan lmal r.  Üyeler olgunla maya
ba lad klar nda onlar da ö retide bulunmaya kat lmaya ba layacaklard r
ve bu te vik edilen bir ey olmal r. Üyeler birbirlerine kar  ilgi
duyan bir tutuma girecekler ve payda klar  derinle ecektir.

k s k, toplant n sonunda Grup'un bir iki üyesi için özel olarak dua
edilir. Buna herkes kat r. Ayr ca dan man n her üyeyle özel olarak
bireysel zaman geçirmeye çal mas  da önemlidir (Bu belki de
toplant dan önce çay içmeye ça larak yap labilir). Bu ekilde bir
araya gelindi inde daha derin bir biçimde payla abilirler ve dan man
evinin gereksinimler ve acil durumlarda üye için aç k oldu unu
bildirebilir.

7. Dua

Gruptaki herkesin teker teker s rayla, "Rab, sana....için te ekkür
ediyorum" ya da "Rab, ....istiyorum" eklinde dua etmeleri iyi bir
uygulamad r.

Kursu Yeni Ba layanlar Grubu çin Nas l Kullanacaks z?

Birçok nanl lar toplulu u, "Bol Ya am" kursunu kullanarak bütün
yeni nanl lar' n Mesih nanl  hayat n temel noktalar  ö rendi i ve
her zaman var olan bir "Yeni Ba layanlar" grubu kurman n harika
sonuçlar  ya am r.

1. Yeni birisi Mesih'i kabul etti inde, kendisine Bol Ya am kitab yla
ilk iki dersi teke tek olarak dan manl k edilir. Daha sonra grubun
di er üyeleriyle tan labilir ve grup hangi dersi yap yorsa oradan
kursa ba layabilir. Örne in, yeni ö renci gruba Ders 6'dan ba yorsa,
18'ci derse kadar devam eder ve yeni kurs ba lad nda Ders 5'in
sonuna kadar olan dersleri yapar.

Ancak birçok ö renci, ö rendiklerini peki tirmek için bütün dersleri
yeniden yapmay  ve kilisede imanlar  herkesin önünde bildirene dek
(vaftiz gibi) Grup'ta kalmay  istemektedir.

2. Grup'a sürekli olarak yeni üyeler kat lmakta olaca ndan,
havan n kabul dolu ve rahat olmas  sa lamak çok önemlidir.

Ders 18'in Toplant :
Tanr  Taraf ndan Yönetilmek

Dersin Ana Ö retisi:

Ders 18'in amac , ö renciye günlük hayat nda Tanr 'n n iste ini
ke fetmeyi ö retmektir. Öyleyse bu dersin önemli noktas :

Tanr 'n n nanl lara unlar arac yla yol göstermesidir:
a) Dua.
b) Kutsal Kitap okuma.
c) Daha olgun nanl lar' n ö üdü.
d) Yüreklerimizde Tanr 'n n esenli i.
e) Uygun ve uygun olmayan durumlar.

Toplant n Plan :

1. Dua: Bugünkü dersimiz Tanr 'n n iste ini bilmek gibi önemli
bir konuyu ele ald ndan dua zaman nda Tanr 'dan iste ini
anlamak için size özel bir anlay  vermesini istemelisiniz.

renciyi yapaca z ders için dua etmenin yan  s ra özellikle de
bu amaç için dua etmeye te vik edin.

2. Ders 18'in testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 18'in yan tlar  kontrol edin.

1. Dua
2. Kutsal Kitap'  okumak
3. Daha olgun nanl lar' n ö ütleri
4. Yüreklerimizde Tanr 'n n esenli i
5. Uygun ya da uygun olmayan durumlar

3. Ö rencinin Kutsal Kitap okuma ve dua konular ndaki
ilerlemesini kontrol edin. Kendi kendine okumas ndan ö rendi i
baz  özel eyleri sizinle payla mas  isteyin. Kendisine hitap eden
ayetlerin alt  çizip çizmemi  oldu unu görmek için okudu u
yerlere bak n. Bu uygulaman n bu kursun bitiminde bitmemesi
gerekti ini, hayat  gitgide de tirecek olan ya am boyu sürecek
Kutsal Kitap okuma ve dua al kanl  olaca  kendisine
aç klay n.



3. Ö rencinin günlük Kutsal Kitap okumas  kontrol edin.
Alt  çizdi i yerleri sizinle payla mas  isteyin.

4. AMAÇ: Ö rencinin sahip olduklar , zaman  ve
arma anlar n (yetenekleri) sad k bir kahyas  olmas .
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a) Her durumda kahyal n ne olaca  konusunu ele alarak
resimlerde verilmi  olan örnekler üzerinde konu un:

1. Sahip oldu umuz maddi eyler ve para-No. 6'daki
resimler.

2. Zaman z-No. 25'deki resimler.

3. Arma anlar z (yeteneklerimiz)-No. 27'deki resimler.

b) Yukar da sözü edilen üç alanda iyi kâhyal  kendi
hayatlar zda uygulamaya koyman n en iyi yolunun ne olaca
konusunda konu un.

renci, sahip oldu u maddi eyler, para, zaman ve arma anlar
ba ka insanlar n yarar na ve Tanr 'n n yüceli i için kullanma
biçimiyle hayat ndaki her eyin sahibinin Tanr  oldu unun iyice
bilincinde oldu unu gösterdi inde AMACA eri ilmi  olacakt r.

5. Borç günümüzde dünyadaki insanlar için oldu u kadar birçok
kilise üyesi için de çok büyük bir sorundur. Bu sorun
görmezlikten gelinmemelidir; kâhyal k sadece vermek de ildir-
Rab'bin elimize verdi i kaynaklar  do ru bir ekilde kullanmakt r.

Öyleyse a daki noktalar üzerinde konu un:
a) Rab'be yüzde on verdikten sonra geri kalan parayla nas l
bir bütçe yapabiliriz?
b) Gerekli ödemeler nelerdir? (kira, elektrik, su, nma
giderleri vb.)
c) Yiyecek ve giyecek için ne oranda para sarfetmeliyiz?

6. Rab'den Kendisi için iyi kahyalar olman za yard m etmesini
isteyerek birlikte dua edin.

Giri
Bir Dan man Olarak Görevleriniz

1. Her gün ö renci ya da grup için dua etmek, ruhsal ilerlemeleriyle
sad k bir çoban gibi ilgilenmek.

- E er siz dua etmezseniz, neden ö renciniz dua etsin ki?

2. Her toplant dan önce, bu el kitab nda önerildi i gibi önemli
noktalar n daha sonra yine üzerinden geçilmeleri için alt  çizerek
dersi dikkatle etüt etmek.

- E er siz etüt etmezseniz, neden ö renciniz etüt etsin ki?

3. Bu el kitab ndaki notlar  etüt edip sayfan n kenarlar na ö rencinize
yard mc  olabilecek dü ünceleri ekleyerek toplant  için haz rlanmak.

- E er siz haz rlanmazsan z, neden ö renciniz haz rlans n ki?

4. Ona önerdi iniz eyleri kendinizin yapt  örne inizle ona
göstermek.

- E er siz ö retti iniz eyi uygulamazsan z, neden ö renciniz
uygulas n?

5. Toplant ya Kutsal Kitap' z dahil bütün gerekli kaynaklar
götürmek.

- E er siz yan za her eyi almazsan z, ö renciniz neden als n?

6. Toplant lara düzenli olarak ve zaman nda gitmek. Hiçbir ey
sizi toplant ya gitmekten ve zaman nda gitmekten al koymamal r.

- E er siz toplant ya gitmezseniz ya da geç kal rsan z, ö renciniz
neden toplant n önemli oldu unu dü ünsün?
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Haz rl k Toplant
(Ders Kitaplar  Da tmak çin)

Toplant n Amac
Yeni nanl  ile haz rl k toplant  yapman n amac  ona Bol Ya am
kursunu tan tmakt r. Rab'le olan ili kisinde büyümesi için
çal maya ba lamas  için onu te vik etmelisiniz. Ayr ca ders
kitab  nas l kullanaca  ve dersleri kendi ba na nas l
tamamlayaca  anlamas  gerektir. Bu ilk toplant da göz önünde
bulundurulmas  gereken önemli noktalar unlard r:

1. Her nanl , sa Mesih'in buyruklar na itaat etme sorumlulu unu
ta maktad r.
2. sa ö rencilerinin Bol Ya am'a sahip olmalar  istemektedir.
3. Ö rencinin ders kitab ndaki program  nas l kullanaca

renmesi gerektir.
Toplant n Plan

1. Ö rencinizle olan zaman za her zaman duayla ba lay n.
Tanr 'dan çal man zda size yol göstermesini ve ö rencinizin
Tanr  Sözü'ndeki gerçekleri hayat na uygulamas nda ona yard m
etmesini isteyin.

2. Ö rencinize Ders kitab  verin. ÖNEML : "Tanr 'y  Nas l
Tan yabilirim?" ve "Kitaptaki yerinizi hat rlamak için kullan lan
kart" olan iki y rt lacak sayfay  derslerde bunu yapmas  kendisine
söylenilene kadar YIRTMAMASINI söyleyin.

3. Bu toplant ya etüdün amac n sa Mesih'e itaat etmek ve O'nun
bütün nanl lar' n sahip olmas  istedi i bol ya am n tad

kartmak oldu unu aç klayarak ba lay n. Bu amaçla,

a) ncil'in ilk kitab  olan Matta'dan 28:18-20 no.lu ayetleri
okuyun. Ö renciye öyle sorun:

1. Ayet 20'ye göre, sa'n n yeni ö rencisi ne yapmay  ö rendi?
(Gerekiyorsa ayeti bulmas na yard m edin) ( sa'n n buyurdu u
her eyi)

*Not. Size yard mc  olmak için her sorunun yan  hemen yan nda parantez içinde
bildirilmi tir. Ama ö renciyi sorular  Kutsal Kitap'tan ya da ders kitab ndan kendi ba na
yan tlamaya te vik edin.

Ders 17'nin Toplant :
Tanr 'n n Kâhyalar

Dersin Ana Ö retisi:

Toplant n Plan :

Bu dersin amac , nanl 'ya kâhyal k dü üncesini ö retmektir.
Param n yan  s ra zaman z ve arma anlar n da kâhyas
oldu umuzu bilmeliyiz. Bu dersin önemli noktalar unlard r:

1. Her ey Tanr 'ya aittir bu yüzden O'nun her ey üzerinde
hakk  vard r.

2. Bizler O'nun kâhyalar z ve sahip oldu umuz her eyin
Rab'bi ho nut edecek bir ekilde kullan lmas  gerekir. Buna,
param z, zaman z ve yeteneklerimiz de dahildir.

3. Mesih nanl lar  olarak ve Mesih'in Kendisini sevgi dolu
bir arma an olarak sundu unu bilerek, en az Tanr 'n n
Mesih'ten önce, Eski Antla ma zaman nda ya ayan halk n
verdi i kadar  vermeliyiz; gelirimiz izin veriyorsa daha
ço unu vermeliyiz.

4. Mesih isteksizce de il, sevinçle vermemizi talep eder.

5. Vermemizle yard m edilmesi gereken iki özel grup, fakirler
ve vaizlerimizdir.

1. Kâhyal k önemli bir Mesih nanl  sorumluluktur. Bu derse,
rencinin hayat n tamam  Rab'be vermesi gereklili ini

odaklayan bir duayla ba lay n.

2. Ders 17'nin testinin yan tlar  kontrol edin.

Test 17'nin yan tlar  düzeltin.
1. bizler/Tanr
2. Rab için.
3. a) Para ve mal varl
b) zaman
c) Arma anlar (yetenekler)

4. a) kazand klar n yüzde onu
b) Daha fazla
c) sa'n n bizim için yapm  olduklar na
minnettarl k içinde.
5. Sevinçle veren.
6. Fakirler/ vaizler.
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20. nanl lar toplulu u için kamplar ya da evlerde partiler
düzenlemek.

21. Yaln z insanlar  davet etmek, ziyaretçilere konukseverlik
göstermek.

22. Toplulu un sosyal toplant lar nda, gezilerinde vb. ya
yemek konusunda ya da program konusunda yard mc  olmak.

23. Körlere okuma ö retmeye yard mc  olmak.

24. Bir ba ka bölgede bir ev toplant  ya da yerel nanl lar
toplulu u ba latmaya yard mc  olmak.

Sizin akl za ba ka arma anlar gelebilir:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5. Pratik Çal ma

rencinin toplulukta hizmet edebilece i yollar bulmas na
yard mc  olun. Olas klar n k sa bir listesini yap n.
Gerekirse ö renciyle arma anlar  konusunda konu up toplulukta
en iyi ekilde kullan labilme yollar  görmek için vaizi ziyarete
gidin.

Bu AMACA, ö renci arma anlar  toplulukta ve kilisenin
tümünün ve yerel toplulu un yarar na tam olarak kullanabildi i
konusunda tatmin oldu unda eri ilmi tir.

6. Bu çok önemli konuya bir dua zaman yla son verin.

Haz rl k Toplant
2. 18'ci ayete göre, sa'n n bizden böyle bir itaat
bekleyebilmek için ne gibi bir yetkisi vard r? (Gökte ve yerde
tüm yetki)

3. sa, ayet 20'de Kendisini ö rencileri olarak sad k bir
ekilde izlemeyi isteyen ve buyruklar  yerine getirenlere ne

vaat etmi tir? (Ben, dünyan n sonuna dek her an sizinle
birlikteyim)

1. Ö rencinize, sa'n n bir ö rencisi olarak ne tür bir hayat
bekleyebilece ini sorun. (dolu dolu ya am)
2. Ona bu kursun ismini gösterin ve sa'n n sadece bizimle
olmakla kalmay p (Matta 28:20) ayn  zamanda Kutsal Ruhu
sayesinde ZDE ya ayaca  ve bize dolu dolu bir
ya am yani bu bol ya am  verece ini aç klay n.
3. Dilerseniz, onu kendi ya am zdan bir örnek ya da
tan kl kla te vik edebilirsiniz.

4. AMAÇ Ö rencinin dersleri kimsenin yard  olmadan kendi
ba na yapabilmesidir.

b) Yuhanna 10:10'u bulun ( ncil'in dördüncü k sm ) ve birlikte
okuyun.

a) Ona El Kitab 'n n 2'ci sayfas  gösterin ve ö retmenin bize
ne yapmam z gerekti ini söyledi ini aç klay n. Ayr ca dan man
olarak kendi i inizi de aç klay n.

b) Talimatlardaki her ad n üzerinden ö rencinizle birlikte
geçin. Hepsini iyice anlad ndan emin olun.

c) imdi 3'cü sayfay  açmas  söyleyin. Sonra biraz önce
gördü ü talimatlar  yerine getirerek ilk dersin ilk sorusunu
yapmas  isteyin. Kendi ba na yapt kça yard m etmeyin.

d) Yan  do ru yan tla kar la p kar la rmad
görmek için bekleyin. Yapmazsa, onu sayfa 149'da nas l
bulaca  kendisine gösterin. Önce kendi yan  verip sonra
kontrol etmenin önemini vurgulay n. Bu ekilde daha iyi

renece ini aç klay n.
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e) Onlar  tek ba na yapabilece inden emin olana dek
yukar daki c) ve d) ad mlar  sayfa 3'deki sorular n her biri
için tekrarlay n.

renci, üç soruyu ard arda okuyup, yan tlay p kontrol etti inde
AMACA eri ilmi tir.

5. Ö rencinize Ders 1'i evde tamamlamas  gerekti ini aç klay n.
NOTLAR:
a) Dersi kendi ba na yapamayaca  belli oluyorsa, dersleri kendi ba na
yapabilecek duruma gelene dek dersleri kendisiyle birlikte yapmal z. Böyle
birisi söz konusu oldu unda her ders için en az iki kez bir araya gelmelisiniz.

Birinci toplant : Dersi kendisiyle birlikte yapmak için. kinci toplant : Bu el
kitab nda yer alanlar  çal mak için.

b) E er dersleri fazla basit bulursa kendini disipline sokman n yan  s ra
kendisinden daha az kendine güvenen ki ilere yard m etmek ve gelecekte
bunlardan baz lar na kendisi dan manl k etmek üzere yöntemi do ru bir
ekilde izlemesinde srar edin.

6. a) Ders 1'in üzerinden birlikte geçmek için yer ve zaman
kararla n.
b) Duayla bitirin.

nanl lar Toplulu u Nedir?
Arma anlar Listesi (Baz  Örnekler):

1. Deneyimli bir Mesih nanl 'yla birlikte evlerde tan kl k
edip ö retmeye gitmek.

2. nanl  olmayanlar için bir Kutsal Kitap etüdü ba latmak.

3. Hasta ve ihtiyar insanlar  evlerinde ya da hastanelerde
ziyaret etmek. Onlar  teselli etmek, durumlar na uygun Kutsal
Kitap ayetleri okumak ve onlarla dua etmek. E er gerekiyorsa
maddi ihtiyaçlar  kar lamak (mümkün oldu u kadar).

4. Mümkün oldu u yerlerde hapiste olanlar  ziyaret etmek.

5. Toplant larda aç k dualara kat lmak.

6. Toplulukta tek ba na ya da bir grup içinde ilahi söylemek.

7. Cemaatin ilahi söyleyi ine e lik etmek için bir müzik aleti
çalmak.

8. Toplant ya gelen ziyaretçileri kar lamak, onlara oturacak bir
yer bulmak, ilahi kitab  vb. vermek ve onlar  di er üyelerle
tan rmak.

9. Binan n ve bahçesinin bak m, onar  ve temizli ine
yard mc  olmak.

10. Daktilo kullanmak.

11. Muhasebe yapmak.

12. Posterler ve afi ler yapmak.

13. Dergi ya da haber bro ürü haz rlamak.

14. Çocuklara Kutsal Kitap öyküleri anlatmak.

15. Gençlik toplant lar nda yard mc  olmak.

16. Kilise kütüphanesi veya kitap masas nda çal mak.

17. Daha fakir Mesih nanl lar 'n n i  bulmas na yard mc
olmak.

18. (Dorkas gibi) Bölgenin gereksinimli insanlar  için "iyi
ler" program na kat lmak

19. Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma ö retmek.
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b) I.Korintliler 14:12'yi okuyun.

Bu ayette, bize ne tür bir kilise kurmam z söylenmi ti--ta  ve
tu lalardan yap lm  bir bina m ? (Hay r, Mesih nanl lar 'ndan
olu an bir kilise)

c) Ö renciye Efesliler 1:22-23'ün nanl lar toplulu unun
Mesih'in bedeni oldu unu ö retti ini söyleyin.

Mesih'in bedeninin parçalar  kimlerdir? I.Korintliler 12:27'yi
okuyun. (Biziz)

d) Ö renciden kilisenin ne olmad  (ta  ve tu ladan
yap lm  bir bina de ildir) ve ne oldu unu (Mesih
nanl lar 'd r) söylemesini isteyen.

4. AMAÇ "B" Ö rencinin sahip oldu unu ve nanl lar
toplulu una hizmet edebilece ini dü ündü ü arma anlar n
bir listesi yapmas . Bu listeyi vaize götürüp onun ö üdüyle
arma anlar nanl lar toplulu unun i inde geli tirmesi.

a) Romal lar 12:4-8'i okuyun. 6-8'ci ayetlerde sözü edilen
arma anlardan hangilerinin kendi nanl lar toplulu unuzda
kullan ld  konu un.

b) Oldu umuz ve sahip oldu umuz her eyin Tanr 'dan
geldi ini aç k bir ekilde dile getirmek önemlidir. Bunu daha
da aç kl a kavu turmak için Romal lar 12:3'ü ve I.Korintliler
12:4-6'y  okuyup üzerinde konu un.

c) Bir sonraki sayfada Mesih'in bedenini bina etmeye yard mc
olan türdeki arma anlara örnekler verilmi tir. Listeyi yava ça
okuyun ve ö renciye Tanr 'n n kendisine emanet etmi
oldu unu dü ündü ü özel arma an ya da arma anlar n neler
oldu unu dü ündü ünü sorun.

Not: Yeni nanl  arma anlar n bilincinde olmayabilir. Ama kalbinin yan
sayfadaki örneklerden biri ya da daha fazlas na nd  görebilir ve
Tanr 'ya bunun için arma anlar vermesi için güvenebilir.

d) Arma an  verenin Tanr  oldu unu ve ö rencinin yetene ine
göre bir eyde hizmet etmeye ba lamas  gerekti ini yeniden
vurgulay n.

Ders 1'in Toplant : Yeniden Do

Bu Dersin Ana Ö retisi:

Bu toplant n amac , yeni nanl  Mesih'i hayat na kabul etti inde
ne olup bitti ini anlamas na yard m etmektir. Önemli noktalar

dad r:

1. sa'ya iman edip O'nu kabul etti i için Tanr 'n n çocu udur.

2. sa'ya sadece inanman n yeterli olmad , O'nu Kurtar z
olarak da kabul etmemiz gerekti i.

3. Yeniden do arak Tanr 'n n çocu u oldu u.

4. Bunun, Tanr 'n n kendisi için yapm  oldu u bir ey oldu u.

5. O'na dü en sa'ya iman edip O'nu Kurtar  ve Rab olarak
kabul etmektir. Vaftiz oldu undan ötürü ya da H ristiyan bir
ailede büyümekle Tanr  çocu u olmam r.

6. Yeniden do uyla Tanr 'n n ailesinin bir üyesi olmu tur.

7. Tanr 'n n kendisi için yapm  oldu u eye tam bir güven
duyabilir ve öldü ü zaman cennete gidip Tanr 'yla birlikte
olaca ndan emin olabilir.

Toplant n Plan :
1. Dua ederek ba lay n.

2. Ders 1'in testinin yan tlar  kontrol edin. Herhangi bir yanl
varsa nedenini bulmaya çal n ve örnekler ve ki isel
deneyimlerinizi payla arak do ru yan  aç klay n.

Test 1'in do ru yan tlar  (yani Ders 1'in testinin)
1. Tanr 'n n bir çocu u       5. Sonsuza dek
2. Tanr 'n n ailesi              6. b.
3. Tanr 'n n Kendisi           7. Ders 1'in No.1'ine bak n
4. Yeni do                    8. Yuhanna

3. Ezberlenecek ayet--Yuhanna 1:12
a) Ö renciden ö rendi i ayeti size söylemesini isteyin.

b) E er hâlâ do ru bir ekilde söyleyemiyorsa, verilen
rt lacak sayfalarda yer alan ayetlerden Yuhanna 1:12'nin

ezber kart yla çal n.
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c) Ezber kart  (sadece Yuhanna 1:12'ninkini) ona verin. Onu
yan nda ta n, f rsat buldukça üzerinden geçsin ve içindeki

reti üzerinde dü ünsün.
4. AMAÇ "A" Ö rencinin ayet numaras  verildi inde Kutsal
Kitap'taki herhangi bir ayeti bulabilmesi.

1. Dört Müjde'yi örnek olarak kullanarak Kutsal Kitap'taki bir
"kitap" n ne oldu unu aç klay n. Dört tane Müjde oldu unu
anlamas  sa lay n ve kendi Kutsal Kitap' ndan Yuhanna
Müjdesini yine bulmas  isteyin. yice ö renene dek bu i lemi
di er Müjdelerle tekrar edin.

2. Yuhanna Müjdesinden Bölüm 1, Bölüm 2 vb. eklinde
göstererek "Bölüm"ün ne oldu unu aç klay n. Bunu anlad ndan
emin olun ve Yuhanna Müjdesinden de ik Bölüm'ler bulmas
isteyin. Kesinlikle ö renene dek di er bölümlerle i lemi sürdürün.

3. Her bölümün say lar  yazan ayetlere ayr ld  göstererek
"ayet"in ne oldu unu aç klay n. Kesinlikle ö rendi inden emin
olana dek, Yuhanna 1'den de ik ayetler bulmas  isteyin.

4. Kutsal Kitap ayet numaralar  yazmay  aç klay n: Örne in,
Yuhanna 1:12'nin anlam , Yuhanna "kitab ", "bölüm" 1 ve "ayet"
12'dir.

e) Deneyin: Kutsal Kitap'  kapay n ve ö renciden:

1. Kutsal Kitap'tan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'y  de ik
ralamalarla bulmas  isteyin. Bunlar n, sa'n n yeryüzündeki

hayat  de ik bak  aç lar ndan anlatan dört Müjde oldu unu
aç klay n.

a) Ders 1'in No.1'ine bak n ve ö renciye ayeti ve ayet
numaras  gösterin (Yuhanna 1:12).

b) Ayet numaras n ne oldu unu bilip bilmedi ini görmek için
bu ayeti ncil'den ya da Kutsal Kitap'tan bulmas  isteyin.

c) Zorluk çekmeden bulabilirse ayeti okutun ve direkt olarak
yan sayfadaki AMAÇ "B"ye geçin.

d) E er bulamazsa,

Ders 16'n n Toplant :
nanl lar Toplulu u Nedir?

Bu Dersin Ana Ö retisi:

Bu dersin amac , ö rencinin Mesih'in bedeni doktrinini
anlamas na ve Tanr 'n n di er üyelerin yararlanmas  için
kendisine vermi  oldu u yetenekleri kullanarak yerel toplulu un
bir parças  olarak i levini görmesine yard mc  olmakt r. Önemli
noktalar unlard r:

1. Her nanl  Mesih'in bedeninin bir üyesidir.

2. Mesih bedenin ba r (emirleri O verir) ve dünya O'nu bizim
içimizde görmelidir.

3. Bedenin her üyesinin farkl  bir arma an  vard r ve ald
arma an  yerel kilise ve toplulu un yarar  için kullanmal r.

4. Hepimizin birbirimize ihtiyac z vard r, bu yüzden bizden
daha yetenekli görünen di er bir Mesih nanl 'n

skanmamal z ve daha az yetenekleri varm  gibi görünen
ki ileri küçümsememeliyiz.

Toplant n Plan :
1. Dua.
2.  Ders 16'n n testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 16'n n yan tlar  düzeltin.

1. nanl lar toplulu u/ nanl lar
2. Arma anlar (ya da yetenekler)
3. Minnettar olmak
4. Onlar  kullanmak

3. AMAÇ "A" Ö rencinin kilisenin gerçekten ne oldu unu
söyleyebilmesi: ta  ve tu lalardan yap lm  bir bina de il,
birlikte tap p hizmet eden bir grup Mesih nanl .

a) Romal lar 16:5a (5a, 5'inci ayetin ilk k sm  demektir)
1. nanl lar toplulu unun toplanmak için özel bir binas
var m yd ? (Hay r, Mesih nanl lar  üyelerden birinin evinde
toplan yorlard )

2. Öyleyse kilise neydi, bir bina m yd  yoksa bir grup
Mesih nanl  m yd ? (Bir grup Mesih nanl )
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c) Ki inin toplulu u için düzenli olarak dua etmesinin
öneminden söz edin. Bunun bina için de il, üyeler için dua
etmek oldu unu aç klay n. Ö renciden a daki ayetleri bulup
okumas  isteyin

1. Elçilerin leri 12:5-12. Burada ne olmu tur?
2. Efesliler 6: 18. Ne yapmal z?
3. Yakup 5:16. Ne yapmal z?
4. Filipililer 1:19. Dua Pavlus için ne yapm r?

d) Ö rencinin dua etmesi gereken kilisedeki insanlar ve
etkinliklerin bir listesini yap n. (Not. En iyisi uzun bir
liste yapmamak, ana noktalar  dahil etmektir.)

e) Üyenin toplulu a vermesi gereken maddi yard m konusunu
konu un. Ö rencinin a dakileri okuyup yan t vermesini
sa lay n:

1. Elçilerin leri 2:45. Kudüs'teki nanl lar ne yapt lar?
Bunu neden yapt lar?

2. Elçilerin leri 4:36-37 Barnaba ne yapm r?

3. Elçilerin leri 9:36-41 Dorkas terzilik i i arac yla
nas l maddi yard mda bulundu?

f) Ö rencinin kiliseye hem parasal olarak ya da yapabilece i
leri yaparak maddi yard mda bulunabilece i pratik yönlerin

neler oldu unu konu un.

Bunu burada fazla vurgulamay n çünkü daha sonraki derslerde
bu konu daha ayr nt  bir ekilde ele al nacakt r.
renci bu yollar n her birinde kilisenin hayat na

kat ld nda AMAÇ gerçekle mi tir.

5. Dua ile bitirin.

Yeniden Do
2. Yuhanna 1:12'yi kendi kendine bulmas  isteyin.
Örne in, Yuhanna 3:3 ve Yuhanna 10:27-29 gibi ba ka ayetleri
de bulmas  isteyerek anlad ndan emin olun. (Bu sonuncunun
Yuhanna 10 bölümünde, ayn  bölümde yer alan, 27, 28 ve 29
olmak üzere üç ayet anlam na geldi ini aç klay n).
renci Müjdeler'de istedi iniz herhangi bir ayeti bulabilir

hale geldi inde AMAÇ "A" gerçekle mi tir.
5. AMAÇ "B" Ö rencinin, gerçek bir nanl 'n n Tanr  çocu u
oldu undan neden bu kadar emin olabildi ini aç klayabilmesi.

daki sorular üzerinde ö renciyle konu un.

a) Hangi Kutsal Kitap ayeti, sa'y  kabul eden ve O'na iman
eden herkesin Tanr 'n n çocu u oldu unu söyler? (Yuhanna
1:12)

b) Yuhanna 1:12'deki "O'na" sözcü ü kimden söz etmektedir?
sa'dan)

c) Yuhanna 1:12'ye göre, a dakilerden hangisi ki inin
Tanr  çocu u olmas na neden olur?

1. Kiliseye gitmek
2. Vaftiz olmak
3. Rab sa Mesih'i kabul edip O'na iman etmek
4. Yard ma ihtiyac  olanlara yard m etmek
5. Dürüst bir hayat sürmek
(Yan t 3; Mesih'i kabul edip O'na iman etmektir)
Not.* Di er dört yan n neden insan  Tanr  çocu u yapamad
konu un.

d) Tanr 'n n çocu u olmak için siz ne yapt z? sa
Mesih'i kabul edip O'na iman ettim.)

e) nsanlar n güvenebilece i ama onlar n Tanr 'n n çocu u
olmalar na neden olmayacak eylere örnekler verin.
Yukar daki c)den yanl  örnekler vererek ba layabilirsiniz.
Ancak bu konuyu ö rencinizle konu un ve konu urken ikiniz
de insanlar n güvendi i di er sahte eyleri bu listeye ekleyin.
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f) Ders 1'in No.6's nda yer alan üç örne i ele al n. A daki
insanlar n her biri resimlerden hangilerine uyuyorlar?

sa'ya inanm yorum, o sadece bir masal kahraman " diyen
ki i (Resim B). " sa ya ad  ve sa'n n Tanr 'n n O lu oldu una
inan yorum ama u anda hayat n tad  ç kar yorum ve hiçbir
eyi de tirmek istemiyorum. u anda O'nu kabul edemem"

diyen ki i (Resim A). "Sana inan yorum sa ve seni Kurtar m
ve Rabbim olarak kabul ediyorum" diyen ki i (Resim C).

g) TEST 1, soru No. 6'daki do ru yan t (b.) üzerinde konu un.
renciden dü üncelerine temel olarak size bir Kutsal Kitap

ayeti vererek Tanr 'n n çocu u oldu una nas l bu kadar
kesinlikle emin oldu unu aç klamas  isteyin. Size ayeti
göstermeli ve Kutsal Kitap'tan aç klamal r.
renci Kutsal Kitap'tan Yuhanna 1:12'de sa'y  kabul edip O'na

iman eden herkesin Tanr 'n n çocu u olmaya hak kazand
gösterebildi inde AMAÇ "B"ye eri ilmi tir. Ö renci kendisinin
bu ad  atm  oldu unu ve Tanr 'n n çocu u oldu undan emin
oldu unu içtenlikle söyleyebilmelidir.

6. sa'n n yeniden do  hakk ndaki ö retisi (zaman kal rsa).

Yuhanna 3:1-8'i okuyun. Bu parçan n yeniden do mak hakk nda
ne dedi ini ele al n. (Kutsal Ruh, rüzgâr gibidir; bizler rüzgâr n
kendisini göremeyiz ama esti inde sonuçlar  görebilir ve
ya ayabiliriz. Ruh'tan do mak da içimizde gerçekle en yeni bir
eydir; onu da rüzgâr gibi göremeyiz, ama Tanr 'n n çocuklar

olarak yeni bir ya am n sonuçlar  ya ayabiliriz.)

7. Toplant  ö renciyle birlikte dua ederek bitirin. (Her toplant
duayla bitmelidir.)

8. Ö renciye evde Ders 2'yi yapmas  ve bir sonraki toplant dan
önce bitirmesini hat rlat n.

Yerel nanl lar Toplulu unun Üyeleri
Toplant n Plan :

1. Dua.

2. Ders 15'in testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 15'in yan tlar  kontrol edin.

1. Yerel nanl lar toplulu u
2. Toplant lara gitmek ve kat mc  olmak. Topluluk için dua etmek.
Toplulu a maddi yard mda bulunmak. Hizmet i leri yapmak.
3. Bkz. No.9. braniler 10:25.

3. Ezberlenecek ayet-- braniler 10:25. Dersin No. 9'unda oldu u
gibi ö rencinin bu ayeti iyice ö renip ö renmedi ini kontrol edin.
Kendisine ayet kart  verin ve di er kartlardaki ayetlerin
üzerinden de geçin.

4. AMAÇ Ö rencinin, düzenli olarak giderek, kat mc
olarak, dua edip maddi yard mda bulunarak yerel nanl lar
toplulu unun evkli ve sorumlu bir üyesi olmas .

a) Dersin No.9'unda verilen yan  kontrol edin. Ö rencinin
yerel nanl lar toplulu unun sa lam ve ho nut bir üyesi
olmas na yard mc  olmak için kendisine Kutsal Kitap' n
Elçilerin leri 2:40-47'deki örne ini gösterin.

1. Özellikle ayet 42, ö renmek; toplulukta kat mc  olmak;
payda k yemekleri ve dualar na kat lmak.

2. manl lar n tümü bir arada bulunuyordu, ayet 44.
b) Toplant lara gidip kat mc  olman n önemi hakk nda
konu un.

1. No. 11'deki k zg n kömürler örne ini kullan n.
2. Elçilerin leri 2:44-47'de okudu unuz ayetlere yine
bak n ve " manl lar n tümü bir arada bulunuyordu, vb."
sözlerinin önemini vurgulay n.
3. Toplant lara vaktinde, Tanr 'ya bütün yüre iniz ve
akl zla sayg  içinde tap nmaya haz r olarak gitmenin
önemini vurgulay n.
4. lahileri söylemeye, dua etmeye ya da sizden istenilen
herhangi ba ka bir eye bütün kalbinizle kat lma
gereksinimini aç klay n.
5. Ö rencinin toplulu a düzenli olarak gitme konusunda
bir sorunu varsa, ara s ra bebek bak  yapabilecek birini
bulmak gibi, bunun hakk nda bir ey yap p
yap lamayaca  ö renin.
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Ders 15'in Toplant :
Yerel nanl lar Toplulu unun Üyeleri

Dersin Ana Ö retisi
Bu dersin amac  ö rencinin yerel bir nanl lar toplulu una
üyeli in önemini anlamas na yard mc  olmak ve onu kat mc
bir üye olmaya te vik etmektir. Bu dersin önemli noktalar
unlard r:

1. Mesih'e inanan herkes Evrensel Kilise olan O'nun bedenine
aittir.

2. Bir yerde ya ayan herkes Yerel nanl lar Toplulu u'nun
parças r.

3. Her nanl  Yerel bir Toplulu a üye olmal r.

4. Yerel bir Toplulu a üye olman n yararlar ndan baz lar
unlard r:

a) Di er Mesih nanl lar 'yla payda k etmek
b) Rab'bin Sofras 'na kat lmak
c) Tanr 'n n Sözü hakk nda daha çok bilgi edinmek
d) Çobansal ilgi görmesi
e) Rab'be etkin bir ekilde hizmet etmeye e itilmek.

5. Yerel bir nanl lar toplulu unun üyesi olman n
sorumluluklar unlard r: - toplant lara gitmek ve kat mc
olmak. - topluluk için dua etmek. - toplulu a maddi yard mda
bulunmak.-hizmet i leri yapmak.

Önemli

Bir önceki ders k lavuzunda ö rencinizle yerel nanl lar
toplulu unuza üye olma olas  konu man  önermi tik.

rencinizle konu hakk nda konu madan, vaizinizle ö renciniz
hakk nda konu arak kendisinden tam olarak ne istendi ini

renin.

Ders 2'nin Toplant :
Günahlarm zdan Dönmek

Bu Dersin Ana Ö retisi:
Bu toplant n amac , ö rencinin Kutsal Kitap'a uygun tövbenin
gerçek do as  anlad ndan ve gerçek tövbenin yeni ya am n
bir parças  haline geldi inden emin olmakt r. En önemli noktalar
unlard r:

1. Kutsal Kitap'a göre tövbenin anlam , insan n kafas n
de mesidir.

2. Gerçek tövbenin kan  günahtan ötürü sadece üzüntü duymak
de ildir. Günahtan ötürü üzüntü duymaya de mi  bir ya am
biçimi e lik etmelidir.

Toplant n Plan :
1. Her zamanki gibi, birlikteki zaman z duayla ba lamal r.
Rab'den birlikteki zaman  bereketlemesini istemenin yan  s ra,
nanl 'n n özel gereksinimleri varsa onlar için dua etmeyi

unutmay n. Rab'den etüt ettiklerinizden size gerçekten tövbe etmi
bir yüre in nas l oldu unu göstermesini isteyin.

2. Ders 2'nin testinin bütün yan tlar  kontrol edin, yanl lar varsa
do rular  aç klay n.
Test 2'nin do ru yan tlar .

1. a) Üzülmek       2. b
b) De mek      3. Ders 2'nin No.13'üne bak n.

3. Ezberlenecek ayet-- Matta 3:8.
a) Ö renciden Kutsal Kitap' ndan Matta 3:8'i bulmas  isteyin.
Ayetleri bulmakta hâlâ zorluk çekiyorsa, Ders 1'deki AMAÇ
"A"n n ad mlar n üzerinden geçin.

b. Matta 3:8'i ezberden söyleyebildi ine emin olun. E er
söyleyemiyorsa Ders 2'de yer alan No.13'ün yöntemini
kullanarak pratik yapmas  sa lay n.

c) Matta 3:8'e göre tövbe etmenin ne anlama geldi i üzerinde
konu un.

d) Yeni ezber kart  kendisine verin, eskisiyle birlikte ayn  yere
koysun. Her iki kart  da kullanarak, her iki ayeti, ayet
numaralar  ve ö retilerini ö rensin.
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4. AMAÇ Ö rencinin neyin gerçek tövbeyi gösterdi i, neyin
göstermedi i konusunda baz  örnekler verebilmesi.

a) A daki iki örne i okuyun:

Süleyman' n küçük bir dükkan  var. Kâr  artt rmak için baz
vergileri vermiyor. Bir eyi 1 milyon liraya satt nda defterine
700 000 diye yaz yor. Pazar günleri dükkan  açm yor çünkü
kiliseye gidiyor ve orada günahlar ndan tövbe etmi  biri
oldu unu iddia ediyor.

Can al -veri e gitti. S rada birçok insan vard . Kasiyerin kafas
kar kt  ve  yanl kla ona fazla para verdi. Bunun fark na
vard nda fazla paray  iade etmek için geri döndü. Kasiyer
buna çok rd  ve, "Neden bunu yapt n?" diye sordu. Can
gülümseyerek, "Birkaç gün önce Mesih'e iman ettim ve O
benim hayat  de tirdi!" dedi.

b) Ö renciye, "Bu iki ki iden hangisi hayat n gerçek tövbeyle
de ti ini göstermi tir?" diye sorun.  (Can)

c) "Can bunu nas l göstermi tir?" diye sorun. (Fazla paray
geri getirmi tir.)

d) "Süleyman' n gerçekten tövbe etmi  oldu unu dü ünelim,
bunu göstermek için ne yapmas  gerektir?" diye sorun.
(Defterlerini do ru tutup ödememi  oldu u vergileri ödemesi.)

e) Ders 2'de No. 19'a bak n ve ö renciye, " 'A' ve 'C'nin
gerçekten tövbe etmi  olduklar  nereden biliyoruz? Gerçekten
tövbe etmi  olduklar  göstermeleri için ne yapmalar
gerekiyor?" diye sorun.

f) Dönmemiz gereken di er yayg n günahlar akl za geliyor
mu? Her durumda günahlar zdan gerçekten tövbe etti imizi
göstermek için ne yapmam z gerekiyor?

5. Kutsal Kitap'tan bir tövbe örne i.
a) Elçilerin leri  9:1-6'y  okuyun. "Ad  daha sonra Pavlus
olarak de en Saul, tövbe etmeden önce hangi günah

ledi?" diye sorun.

b) Elçilerin leri 9:20-22'yi okuyun. "Bu ayetlere göre,
Pavlus gerçekten tövbe etti ini nas l gösterdi?" diye sorun.

Endi elerden kurtulmu  oldu u için Rab'bin Sofras 'n n
ruhsal bereketlerinin tad  ç kartabilsin.

Rab'bin Sofras

c) Bu AMACA iki yolla eri ilir:
1. Ö renci Rab'bin Sofras 'na düzenli olarak, sevinçle ve
sayg yla kat ld nda,

2. Bunu Tanr 'y  onurland ran bir ekilde yapt nda.

Dan man olarak sizin göreviniz, ö rencinin Kutsal
Kitap' n bu konuda söylediklerini ö renciye çok aç k bir
ekilde bildirmektir.

6. ÖNEML
Bir sonraki toplant dan önce vaizinizle ö rencinizin kilisenize (ya
da ba ka bir kiliseye gidiyorsa oraya) tam üye olup olamayaca
konusunu görü melisiniz.
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3. Ö rencinin günlük Kutsal Kitap okuyu unu ve dualar  kontrol
edin ve son toplant zdan beri i aretlemi  oldu u ayetlere bak n.

4. Ezberlenecek ayet--I.Korintliler 11:26

Ayetin dersin No.7'sinde oldu u gibi do ru bir ekilde
renildi inden emin olun. Ayet kart  verin ve di er kartlardaki

ayetlerin üzerinden geçin.

5. AMAÇ Ö rencinin Rab'bin Sofras na düzenli olarak sevinç
ve sayg yla, Rab'bi onurland ran bir ekilde kat lmas .

a) Birlikte I.Korintliler 11:23-26'y  okuyun.
1. Rab'bin Sofras n nas l ba lad  ve ekmekle arab n
neyi temsil etti ini konu arak ba lay n. Size yol göstermesi
için dersin No. 13 ve 14'ünü kullan n.

2. Rab'bin Sofras 'na kat lman n yararlar  üzerinde konu un.
Bkz. No. 18.

3. Ö renciden, sa'n n bunu yap n, unu yap n eklindeki
bir buyru u kaç kez verdi ini saymas  isteyin. Rab'bin
Sofras 'n n da vaftiz gibi itaat edilmesi gereken bir buyruk
oldu unu aç klay n.

4. Rab'bin Sofras 'na kat ld zda ne yapar z (ayet
26)? (Rab'bin geli ine dek Rab'bin ölümünü ilan ederiz)
Bunun bir iman tan kl  oldu unu, bu yüzden Mesih
nanl lar 'n n bunu düzenli bir ekilde birlikte kutlamalar

gerekti ini aç klay n.

1. Ö renciye Rab'bin Sofras 'na at lmak konusundaki
uyar lar  gösterin. Dersin No. 23 ve 24'ünün üzerinden
geçin.

2. Tanr 'n n bize Rab'bin Sofras 'n  bizleri zay fl zda
kuvvetlendirmek için vermi  oldu unu vurgulay n. Bu
yüzden e er bir günah z varsa, bunun anlam  Rab'bin
Sofras 'na kat lamayaca z de il, günah  hemen
itiraf edip tövbe etmemiz ve sonra kat lmam z gerekti idir.

3. Ö renciye kilisesinde Rab'bin Sofras  yap rken tam
olarak ne oldu unu aç klay n ki kat ld nda ne yapmas  ve
nas l yapmas  gerekti i hakk nda endi elenmesin.

b) Birlikte 1 Korintliler 11:27-34'ü okuyun.

Günahlar zdan dönmek
6. Çobana Not

a) Ö rencinin, gerçek tövbenin her zaman de mi  bir hayata
yol açt  anlamas  sa lay n. Ancak tamamiyle günahs z bir
hayata götürmez. Günah konusunda yeni bir tutuma sahip olan
ki i günah i leyebilir ama bunun sonucu olarak Tanr 'n n
çocu u olmaktan ç kmaz. Aradaki fark, imdi günahtan tövbe
etmesi, onu Rab sa'ya itiraf etmesi ve O'ndan ba lanma
dilemesidir. Sonra bunu yapmay  sürdürmemek için Rab'bin
kendisine yard m etmesine ba ml  olmas  gerektir. I.Yuhanna
1:8'den 2:1'e kadar olan ayetler bunu çok aç k bir ekilde
aç klar--bu ayetlere birlikte bak n.

b) Ayn ekilde bir ba ka hata da hayatlar zda sürekli olarak
günah aramakt r. Bu, Rab'deki esenli imizi ve huzurumuzu
çabucak yok edebilir. Bunun yerine vicdan z bizehayat zda
bir günah gösterdi inde hemen tövbe etmeliyiz. Mesih nanl lar
olarak olgunla kça Kutsal Ruh vicdanlar  gitgide daha
hassas bir hale getirecektir ve bizi sürekli devam eden bir tövbe
ve ar nma sürecine götürecektir.

7. Hafta aras nda yap lmak üzere.

Tövbe konusunu ayr nt  bir ekilde ele ald ktan sonra tövbenin
ki isel bir ey oldu unu aç klay n. Bu yüzden ki inin kendi
hayat na uygulanmas  gerektir. Ele ald z örneklerin bunu
aç klaman za yard mc  olmas  gerekir. Tövbe, bir kerede yap p
bitirdi imiz bir ey de il, günaha ve Rab'be kar  sürekli olarak
devam eden bir tutum de ikli idir.

renciye her ikinizin de a daki sorular  yüksek sesle de il,
sessizce yüreklerinizde yan tlaman  önerin.
- Hayat mda tövbe edip de tirmem gereken ne var?
- Tövbemin içten oldu unu göstermek için hangi kesin ad
atabilirim?

8. Dua ile bitirin. Rab'den, önünüzdeki hafta içinde hayat zdaki
baz  kesin de iklikler arac yla ya am zda gerçek tövbeyi ve
Mesih'e olan sevginizi gösterebilmeniz için size yard m etmesini
isteyin.

9. Ö renciye Ders 3'ü evde yap p, bir dahaki toplant ya haz r
etmesini hat rlat n.
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Ders 3'ün Toplant :
sa'ya nanmak ve Tanr 'yla Ba rmak

Bu Dersin Ana Ö retisi:
Bu toplant n amac , ö renciye gerçek iman n ne oldu unu

retmek ve sahte iman n ne oldu unu görüp bu örnekleri
düzeltmesine yard mc  olmakt r. Ayr ca ö rencinin sa Mesih'e
ki isel Kurtar  olarak kendi iman  kuvvetlendirmesine yard m
etmek içindir. Önemli noktalar unlard r:
1. sa bizim Kurtar z'd r.
2. sa, bizim günahlar n ba lanmas  için çarm hta öldü.
3. sa'ya iman etti imizde günahlar z ba lan r.
4. Bundan ötürü esenli imiz ve sevincimiz vard r.

Toplant n Plan :
1. Birlikteki zaman za duayla ba lay n. Ö rencinin özel dua
gereksinimleri olup olmad  sorun ve bunlar üzerinde dua
etmeyi hat rlay n. Ayr ca birlikteki zaman z ve sa Mesih'e
gerçek iman n ne demek oldu u konusundaki anlay n
artmas  için dua edin.

2. Ders 3'ün testinin yan tlar  kontrol edip düzeltin.
Test 3'ün do ru yan tlar :

1. Çarm hta öldü              4. Esenlik ve sevinç
2. man/ sa/Kurtar          5. Ders 3'ün No.8'ine bak n.
3. Hepsi

3. Ezberlenecek ayet--Elçilerin leri 10:43.
a) Ö renciden Elçilerin leri 10:43'ü Kutsal Kitap' ndan
bulmas  isteyin. Elçilerin leri'nin Yuhanna'dan hemen
sonra geldi ini söylemeniz gerekebilir.

b) Bu ayeti ezbere söyleyip söyleyemedi ini kontrol edin.
(E er söyleyemiyorsa, Ders 3'ün No. 8'ini kullanarak üzerinde
çal mas  sa lay n.)

c) Bu ayetin anlam  üzerinde konu un.

d) Di er iki ayet kart na eklemesi üzere yeni ayet kart
kendisine verin. Sonra üç ayetin de üzerinden ayet
numaralar yla geçin ve ö retilerini de tekrar edin.

Ders 14'ün Toplant :
Rab'bin Sofras

Dersin Ana Ö retisi

Bu dersin amac , ö rencinin Kutsal Kitap'taki Rab'bin Sofras
doktrinini anlamas na ve buna, sa Mesih ve Rab'deki
karde leriyle birle mi li ini gösterecek bir biçimde,
tap nmas n ola an bir parças  olarak kat lmas na yard mc
olmakt r. Bu dersin önemli noktalar unlard r:

1. Rab'bin Sofras 'nda ekmek sa Mesih'in k lm  bedenini
temsil eder ve arap (kâse) Rabbimiz sa Mesih'in çarm hta
bizim için ak tt  kan  temsil eder.

2.  Rab'bin Sofras  bizlere, sa Mesih ile birlik içinde oldu umuzu
göster.  Nas l arap ve ekemek bedenimizin bir parças  olmu  gibi
sa Mesih de  Ruh olarak bizim içimizdedir.

3. Rab'bin Sofras  bizlere, Mesih nanl  karde lerimizle
birlik içinde oldu umuzu, bu yüzden onlara karde  sevgimizi
göstermemiz gerekti ini ö retir.

4. Rab'bin Sofras  bizlere Mesih'in geri dönece ini
hat rlat r.

er ö renci Katolik bir aileden geliyorsa, Katolik
Komünyonu'yla Rab'bin Sofras  aras ndaki fark hakk nda baz
sorular  olabilir. Bu soruya yan t vermeye haz r olmal z.
Bu SEAN serisinin Mesih'in Hayat  adl  Be inci Kitab , 7C'de
tam olarak ele al nan bir konudur.

er bu ö rencinin kafas  me gul eden bir soru de ilse bu
konuyu ortaya atmak pek ak ll ca de ildir.

Dersin Plan :
1. Dua.
2. Ders 14'ün testinin sorular  yan tlay n.
Ders 14'ün testini düzeltin.

1a) Mesih'in ölümü                     2) Kâse ( arapla)
b) Mesih'in ikinci geli i             1d) 1) Mesih'le
c) 1) Ekmek                                  2) Mesih'teki karde lerimizle
2. Bkz. Ders 14'ün No. 7'si
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5. Elçilerin leri 10:47-48.
(Kornelyus, akrabalar  ve yak n dostlar , ayet 24.

- Kutsal Ruh'u ald , ayet 47

- Dillerde konu tu, Tanr 'y  övdü, ayet 46)

6. Elçilerin leri 16:14-15
(- Lidya ayet 14 ve ev halk , ayet 15

-Tanr 'ya tap nd , Tanr  onun yüre ini mesaja açt , ayet 14)

7. Elçilerin leri 16:30-34

(Bir zindanc  ve ailesi, ayet 33.

- Rab sa Mesih'e iman etti, ayet 31)

c) Ö renci henüz vaftiz olmam sa kendi toplulu unuzda vaftiz
edilmesi için atmas  gereken ad mlar n bir listesini yap n.

renci toplant dan bu konuda kafas ndaki bütün ku kular
giderilmi  olarak ayr ls n.

renci, Rab'bin bu konudaki buyru unu yerine getirmek için
gerekli ad mlar  att nda ve henüz vaftiz olmam sa vaftiz
oldu unda AMACa eri ilmi tir.

6. ÖNEML

renci 14'cü dersin ilk k sm  biraz zor bulabilir. Özellikle
No.1'deki Kutsal Kitap parças na bakarak No.4'deki bo luklar
nas l doldurabilece ini kendisine gösterin.

sa'yla nanmak ve Tanr 'yla Bar rmak

4. AMAÇ "A" Ö rencinin art k Tanr 'n n çocu u oldu undan
bütün günahlar n ba land ndan gerçekten emin olmas .

Çobana Not.  Bazen yeni Mesih nanl  geçmi teki günahlar ndan
ötürü kendini suçlu hisseder. A daki ad mlar nanl 'n n
Tanr 'n n ba lamas  konusunda güvence duymas na yard mc
olacaklard r.

a) Ö renciden Ders 3'ün No.16's  yeniden okumas  isteyin.
Orada verilen üç alan  kullanarak, kendi ya am zdan ve

rencinin ya am ndan bu alanlar n her birine ait günahlara
örnek verin.

Ona, Tanr 'n n gerçek bir Tanr  çocu unun hayat nda bunlardan
hangilerini ba layaca  sorun.

b) Ders 3'deki No. 17'nin anlam  konusunu iyice ele al n.
- s radan insansal standartlarla küçük gözüken günahlara
- ço u ki inin gözünde çok ciddi olan günahlara örnek
vermesini isteyin.
Tanr  çocu u için bu günahlardan hangilerinin ba land
sorun.

c) Luka 23:32-43'ü aç n. sa'n n ölümü ve Kendisiyle birlikte
çarm ha gerilen suçlular hakk nda okuyun. Bu suçlular n her
ikisinin de katil oldu unu aç klay n.

öyle sorun: kinci suçlunun,
- gerçekten tövbe etti ini nereden biliyoruz? (Suçunu hak
etti ini söylemi ti.)
- sa Mesih'e iman etti ini nereden biliyoruz? (Rab'den
Egemenli ine girdi inde kendisini hat rlamas  istemi ti.)
- günahlar n ba land  nereden biliyoruz? sa, Bugün
benimle birlikte cennette olacaks n" demi ti ve günahlar
ba lanmam  H ÇB R günahkâr oraya giremez.)

d) Ö renciye, Tanr 'n n kendisinin BÜTÜN günahlar
ba lad ndan emin olup olmad  sorun.

5. Ö rencinin, Tanr 'n n bütün günahlar  neden ba lad
aç klayabilece inden emin olun.

a) Do ru nedenden ötürü, Ders 3'deki No.10'a bak n. Sonra
renciye a daki gibi bir soru sorun: "Bizi kurtarabilecek

tek ki i kimdir? Ba lanabilmemiz için ne yapm r?" ( sa
Mesih/Çarm hta ölmü tür)
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b) Baz yanl  nedenlerden söz etmelisiniz. Ö renciden
bunlardan baz lar n neler oldu unu söylemesini isteyin.
(No.10'un a. b. ve c'si.)

c) "Tanr 'n n BÜTÜN günahlar  ba lad na neden
eminsin?" diye sorun.

renci, sa'n n günahlar  ba lamas na neden güvendi ini
aç klayabildi inde bu AMACA ula zd r. Ama bu
dü ünceleri gelecekte yine ele alman z gerekece inin bilincinde
olun.

6. AMAÇ "B" Ö rencinin yüre inde, günahlar n
ba lanmas ndan gelen esenlik ve sevinci hissetmesi

a) Ders 3'ün No. 12'sindeki resmi kullanarak aþaðýdaki
noktalarý ele alýn.

1. Bu adam çarm ha gitmeden önce neler hissediyor
olabilirdi?
2. Çarm ha vard nda neler hissetmi  olabilir?
3. Hislerindeki de ikli in sebebi nedir?
4. Yüklerinizi sa'n n çarm nda b rakt zdan ötürü
siz neler hissediyorsunuz?

b) Birlikte, sa'ya inand zdan ötürü bütün günahlar n
ba land  bilmenin verdi i esenlik ve sevinci dile
getirdi iniz bir dua edin.

7. Hafta içinde denemek üzere.

renciye, günahlar n ba land  her zaman hat rlamas
ve bunun nedeni sa'n n çarm hta bizler için ölmesi oldu undan
bunu her hat rlad nda Tanr 'ya te ekkür edip ükranlar
sunmas  söyleyin.

a) Bunu yapmanýn bir yolu, sürekli olarak Elçilerin Ýþleri
10:43'de öðrendiðiniz ayetin üzerinden geçmektir.

b) Bunun bir baþka yolu da, Tanrý'nýn baðýþlamasýndan söz
eden bir ilahiyi kendi kendinize söylemektir.

Vaftiz
5. AMAÇ E er ö renci henüz vaftiz olmam sa kilisesinin
uygulamas na göre gerekli ad mlar  at p vaftiz olmas
sa lay n.

a) Ders 13'ün sonunda yer alan parçalar  birlikte okuyun. Bu
ayetlerin her birinin bize vaftiz hakk nda ne ö retti i üzerinde
konu un.

b) A da Kutsal Kitap'tan vaftiz hakk nda ba ka ayetler de
bulacaks z. Bunlar  okuyup en uygun olduklar
dü ündüklerinizi seçin (sadece bir ya da iki tane)

Her birini okuduktan sonra a daki sorular  yan tlay n:
* Kim vaftiz olmu tu?

* Vaftiz olmadan önce ne yapm lard ?
Not: Bazen yan tlar numaralar  verilen ayetlerin içinde
bulunmamaktad r: Her parçay  kendi çerçevesi içinde aç klayabilmek
için bunlardan önce gelen ayetlerde yan tlar  arayarak önceden haz rl k
yapmal z.

1. Elçilerin leri 2:37-38, 41
(ayet 41, 3000 yeni nanl
-  Mesaj  kabul ettiler, ayet 41.
_ Tövbe ettiler, ayet 38.)
2. Elçilerin leri 8:12.
(Samiriye'deki yeni nanl lar, 5, 12'ci ayetler
- Müjdeye inand lar, ayet 12.)
3. Elçilerin leri 8:36-38.
(-Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin tüm hazinelerinden
sorumlu olan vezirlerinden biri, bir had m ayet, 27.

sa'n n Tanr  O lu oldu una bütün yüre iyle imand , ayet
37 (Müjde'de dipnotta yer almaktad r).
4. Elçilerin leri 9:18.
(Saul, ayet 17, bu elçi Pavlus'un eski ad r, Elçilerin i leri
13:9
-Mesih'e itaat etmeye istekli, ayet 6.
-Dua etti, ayet 11).
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Ders 13'ün Toplant : Vaftiz

Bu Dersin Ana Ö retisi

Bu dersin amac , ö rencinin Kutsal Kitap'taki vaftiz doktrinini
anlamas na, kendi hayat nda vaftize olan gereksinimi hissetmesine
ve e er henüz vaftiz olmam sa vaftiz olmay  istemesine yard mc
olmakt r. Bu dersin önemli noktalar unlard r:

1. Vaftiz, Rab sa taraf ndan buyruldu u için önemlidir.

2. Yüreklerimizin günahtan ar nd  belirten bir i arettir.

3. Mesih'le olan birlikteli imizin de bir i aretidir.

4. çimizde gerçekle mi  olan bir eyin d nsal i aretidir.
Dünyaya art k sa Mesih'le özde le mi  oldu umuzu anlatman n
bir yoludur.

5. çinsel ar nma, vaftizin d nsal hareketleri yap ld nda
de il, sa'ya iman etti imizde gerçekle mi tir.

Toplant n Plan :
1. Dua.

2. Ders 13'ün testinin yan tlar  kontrol edin.

Test 13'ün yan tlar  düzeltin.
1. sa Mesih
2. Günahlar n ar nmas

3. Ö rencinin Kutsal Kitap okumas  ve dua konular ndaki
ilerlemesini kontrol edin. Geçen seferki birlikteli inizden
beri Tanr  Sözü hakk nda Kutsal Kitap'  okumaktan edindi i
yeni anlay lar  payla mas  isteyin. Kendisine özel olarak
hitap eden ayetlerin alt  çizip çizmemi  oldu unu kontrol
edin.

4. Ö renciye eline, Mesih hakk nda konu mak ya da "Tanr 'y
Nas l Tan yabilirim?" adl  Müjdeci Bro ür'ü ilgilenen birine
aç klamak için bir f rsat geçip geçmedi ini sorun.

Ders 4'ün Toplant :
taat

Bu Dersin Ana Ö retisi
Bu dersin amac , yeni nanl 'n n Mesih'in Tanr  Sözü'nde yer
alan buyruklar na Mesih nanl  bir itaatle ya amaya ba lamas na
yard mc  olmakt r. Önemli noktalar unlard r:
1. sa, ya am n Rabbidir.
2. Her nanl 'n n Mesih'teki hayat n amac  O'nun için ya amak
ve her dü ünce, söz ve davran ta O'na itaatkâr olmakt r.

Toplant n Plan :
1. Dua. Mesih'e itaatkâr olma gereksinimini duan n en önemli
noktas  yap n.

2. Ders 4'deki testin yan tlar  kontrol edin.

Test 4'ün do ru yan tlar .
1. O'nun buyruklar na itaat etmek
2. Dü üncelerimde, sözlerimde ve davran lar mda
3. Ders 4'ün No.2'sine bak n.

3. Ezberlenecek ayet--Romal lar 14:9
a) Ö renciden Kutsal Kitap' ndan Romal lar 14:9'u bulmas
isteyin. ncil'de imdiye kadar gördü ü kitaplar n s ralamas
kendisine göstermek için bu f rsat  kullan n--önce dört Müjde,
sonra Elçilerin leri ve imdi de Romal lar.

Not: Bu size ayr ca, Romal lar' n büyük Mesih nanl  önderlerden biri
olan Pavlus taraf ndan yaz lan mektuplardan biri oldu unu aç klama

rsat  veriyor. Pavlus'un öyküsünü Elçilerin leri kitab n
okudu umuzu, mektubunu Roma'daki Mesih nanl lar 'na yollad na
bundan ötürü de mektuba "Romal lar" ad n verildi ini aç klay n.

b) Romal lar 14:9'u ezbere söyleyip söyleyemedi ini kontrol
edin. (Söyleyemiyorsa, Ders 4'ün No.2'sini kullanarak biraz
daha çal n.)

c) Romal lar 14:9'un anlam  ele al n.

d) Ezber kart  verin ve kartlardaki bütün ayetlerin üzerinden
geçin.
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4. AMAÇ Ö rencinin, dü ünce, söz ve davran lar yla Mesih'e
Rab olarak itaat etmenin ne demek oldu unu anlad
göstermesi ve her durumda itaat ve itaatsizlik örnekleri
verebilmesi.

a) Ö renciyle ya am nda Rab olarak Mesih'in yerini alabilecek
ba ka eyler hakk nda konu un.

1. eytan ve ayartmalar

2. Kendi bencil arzular z ("Mesih'in ne istedi i
de il, benim ne istedi im önemli.")

3. Di er insanlar n dü ünceleri ("Yanl  ama herkes
yap yor, öyleyse neden ben de yapmayay m?" "E er
yapmazsam p k oldu umu dü ünecekler.")

b) Dü ünceler
1. Ders 4'deki No. 10'u yeniden okuyun. Filipililer 4:8'i
bulun. No.10'dan sonra gelen resimdeki söz üzerinde
konu un.
2. Ö renciden dü ünce biçimlerinden itaat ve itaatsizlik
örnekleri vermesini isteyin.
3. Kafalar z pislikle doluysa temiz ve iyi dü ünceler
dü ünebilmemizin mümkün olup olmad  sorun.

c) Sözler
Dü üncelerimiz kötüyse bunlar n söyledi imiz sözlerle
ortaya ç kaca  bir gerçektir. No.16'daki resimler üzerinde
konu un.

1. B, C ve F'de yer alan sözler Mesih nanl 'n n
tan kl  nas l etkileyebilir?

2. A, D ve E'de yer alan sözler Mesih nanl 'n n
tan kl  nas l etkileyebilir?

3. Ö rencinin kulland z sözlerde itaat ve itaatsizlik
örneklerimiz hakk nda ba ka örnekler vermesini isteyin.

4. Yakup 3:5-12'yi okuyup üzerinde konu un.
d) Davran lar
No. 22'deki resimler üzerinde konu un.

1.Cem A ve B'yi yap p C'yi yapmazsa bunun ya
kom usuna ne faydas  olur?

Müjdeyi Di er nsanlarla Nas l Payla mal ?
d) Rab'den bu insanlar n mesaj  kabul etmeleri için yüreklerini
haz rlamas  isteyerek birlikte dua edin.

5. Pratik Çal ma

rencinin di er insanlar  Mesih'e kazanmas na yard m etmenin
en iyi yolu onunla birlikte bir arkada  ya da akrabas
ziyarete gitmektir. Ya da Mesih nanl  olmakla ilgilenen
birisiyle konu maya giderken onu da yan za alabilirsiniz.

Siz Müjdeci Bro ür'ü aç klarken o da sizi dinleyip seyredebilir.
Sizi i  ba nda gördükten sonra kendine daha çok güvenecektir.
Bu özellikle, bir Yeni Ba layanlar grubu oldu unda (bkz. sayfa 4)
dan man grup üyelerini, di er grup üyelerinin henüz nanl
olmayan  ailelerini ziyarete götürüp Bro ür'ü orada kullanabilir.

ÖNEML : Ö renciye de ik tür insanlar oldu unu aç klay n:

* Baz lar sa hakk nda bir eyler duymakla hiç ilgilenmezler.

* Baz lar  ilgilenirler ama ya amlar na Mesih'i kabul edecek
kadar ileri gitmek istemezler.

* Baz lar n bunun gerçekten ne hakk nda oldu unu
kavramalar  çok uzun zaman al r. Bu tür insanlara kar
sab rl  ve sevgi dolu bir tutum içinde olmal z.

* Baz lar  inan p kabul etmeye haz rd rlar: htiyaçlar  olan tek
ey onlara yard m edecek biridir. Müjdeci Bro ür'ü bu

tür insanlara aç klamal z.
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Ders 12'nin Toplant :
Müjdeyi Di er nsanlarla Nas l Payla mal ?

Dersin Ana Ö retisi
Bu dersin amac , ö renciye Mesih'in müjdesini di er insanlarla
payla makta kullanabilece i basit bir alet vermek ve ona bunu
etkin bir ekilde kullanmay  ö retmektir.

1. Bu dersin ana ö retisi, her ders kitab n arkas nda y rt p
kar lmak üzere yer alan, "Tanr 'y  Nas l Tan yabilirim?" adl

Müjdeci Bro ür'de bulunur.
Toplant n Plan :

1. Dua.

2. Ders 12'nin testini kontrol edin. Yan tlar dersin No. 21'indeki
çerçevede verilen yan tlar n ayn r.

3. AMAÇ "A" Müjdeci Bro ür'ün yard yla ö rencinin
kurtulu  müjdesini ba kalar na aç klamas .

Bu toplant da dan man olarak siz, Mesih nanl  olmayan
arkada  rolünü oynamal z. Bu rolde, ö renciden size Müjdeci
Bro ür'ü aç klamas  isteyin. Bu ekilde bu çok önemli göreve
haz rlanmas na yard mc  olabilirsiniz.

4. AMAÇ "B" Ö rencinin Müjdeci Bro ür'ü aç klayabilece i
insanlar n bir listesini yapmas .

a) Elçilerin Ýþleri 16:13-15'de yer alan Lidya'nýn Mesih'e
iman etmesinin anlatýmýný okuyun.

b) 1. Bunda Rab'bin rolünün ne oldu unu (Lidya'n n kalbini
açmak)
2. Pavlus'un rolü (Kurtulu  mesaj  aç klamak)
3. Lidya'ya dü en (Mesaj  dinlemek, onu kabul etmek,
vaftiz olmak)

c) Ö renciye, sa hakk nda daha çok bilgi edinmek isteyen ya
da bro ürü görmekle ilgilenecek akrabalar  ve dostlar  olup
olmad  sorun. Bu ki ilerin bir listesini yaps n.

taat
2. Cem C'yi yapmay p sadece A ve B'yi yaparsa bunun ne
gibi yanl  bir taraf  vard r.

3. Her zaman iyi eyler yapmay  vaat edip bunlar  hiç
yerine getirmedi imizde bunun ne gibi bir tehlikesi vard r?

4. Ö renci kendisinin de do ru eyleri dü ünüp söyledi i
ama bunlar  yerine getirmedi i zamanlardan örnek versin.

5. Ö renciyle Luka 6:46 üzerinde konu un.
e) Do ru eyi dü ünüp söylemekle kalmay p ayn  zamanda onu
yapmak neden önemlidir?

1. Ö rencinin, iyi dü ünce ve sözlerimizi daha s k bir
ekilde uygulamaya koyabilece imiz hakk nda örnekler

vermesini isteyin.

2. Yine No. 11'e bak n ve sadece Mesih'in dü üncelerini,
sözlerini ve hareketlerini temizleyebilece ini, bunu kendi
ba na yapamayaca  hat rlat n.

5. Burada, Mesih'in bizleri Kendisine Rab olarak itaat etmeye
ça rd  hakk nda Kutsal Kitap'tan bir örnek görüyoruz. Matta
28:18-20'yi okuyun. Bu ayetler,

a) sa'n n Rab oldu u hakk nda ve
b) O'na itaat hakk nda ne ö retiyor?

6. Rab'den hayat n her alan nda O'na Rab olarak daha çok itaat
etmenize yard mc  olmas  isteyerek dua edin.

7. Ö renciye a daki noktalar  önünüzdeki hafta içinde
uygulamaya koymas  önerin.

a) Dü üncelerinde, sözlerinde ve davran lar nda yenilenmesi
için her gün kendisini Rab'be teslim etmesini (Romal lar
12:1-2).

b) Evde, i te, okulda, sokakta, kom ular ve arkada larla nas l
konu tu una dikkat etmesi ve yapmas  gereken de iklikleri
yapmas . Bunun için Mezmur 141:3'deki duay  kullanmas
önerin.

c) Mesih'in buyruklar na itaat etmeye ba layabilmesi için
O'ndan kendisine buyruklar  göstermesini istemesi. Mesih'in
buyruklar  Kutsal Kitap'ta buluyoruz.
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Ders 5'in Toplant :

Tanr 'n n Ailesi

Bu Dersin Ana Ö retisi
Bu dersin amac , ö rencinin Tanr 'n n Babam z oldu unu ve
bizlerin de Mesih'teki karde lerimize olan sevgimizi göstermemiz
gerekti ini anlamas  sa lamakt r. Önemli noktalar unlard r:

1. Tanr  göksel Babam z'd r.
2. Göksel Babam z,

a) gereksinimlerimizi bildi i ve onlar  kar layaca
için
b) bizi hiçbir zaman terketmeyece ini vaat etmi  oldu u
için

endi e etmemize gerek yoktur.
3. Tanr 'n n bütün çocuklar imdi Tanr 'n n ailesinde karde tirler.
4. Birbirimizi sevmemiz ve bu sevgiyi hem maddesel ve hem de
ruhsal yollarla göstermemiz gerekir.

Toplant n Plan :
1. Duayla ba lay n.
2. Ders 5'in testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 5'in do ru yan tlar .

1. Tanr  gereksinimlerimizi bildi i ve bizi hiçbir zaman terketmemeyi vaat
etti i için.
2. Bkz. Ders 5'in No.6's .
3. sa'ya iman edenlerin hepsi, ya da Tanr 'n n bütün çocuklar
4. Sevgi                                5. sa Mesih

3. Ezberlenecek ayetler--Matta 6:31 ve 32.
a) Ö renciden Kutsal Kitap' ndan Matta 6:31 ve 32'yi
bulmas  isteyin.

b) Ayeti ezbere söyleyip söyleyemedi ini kontrol edin.

c) Kutsal Kitap'tan bir örnek: Mata 6:25-34'ü okuyun ve
gereksinimimiz olan eyler için neden endi e etmememiz
gerekti i hakk nda konu un.

d) Yeni ezber kart  verin ve kartlardaki bütün ayetlerin
üzerinden geçin.

5. AMAÇ "B"  Ö rencinin dünyadan zulüm bekleyebilece ini
ve zulüm gelirse onun üzerinde zafer kazanmak için ne
yapaca  bilmesi.

Dünyay  Nas l Yenebiliriz?

a) nanl 'n n bu dersin No.10'unda oldu u gibi bu dünyada
kar la abilece i çe itli zulüm türlerinin ne oldu unu konu un.
Kendi deneyimlerinizden ba ka örnekler ekleyebilir
misiniz?

b) nanl 'ya dünya taraf ndan zulüm edilse bile mutlu olmas n
nedenlerini konu un. Dersin No.11 ve No. 14'üne bak n ve
Elçilerin leri 14:22 ve Romal lar 8:18'i okuyun.

c) Elçilerin leri 16:22-25'deki örne i okuyun. Pavlus ve Silas
ne tür bir zulüm gördüler? Mesih'in ac lar  payla maktaki
sevinçlerini nas l gösterdiler?

6. AMAÇ "C" Ö rencinin ya am biçimiyle dünyada bir
nanl  olarak nas l davranabilece ini bildi ini göstermesi.

a) No.20, 22, 24 ve 25'deki hangi ö ütler ö renciye hitap
ediyor? Ve hangileri dan man olarak size hitap ediyor?

b) Ö rencinin bir nanl  olarak kar la  sorunlardan
baz lar  nelerdir;

- evinde?

- iþinde?
Bu dersin AMAÇLARIna ula ld  ancak ö rencinin
tan kl nda ve bir nanl  olarak nas l davrand nda görülebilir.

7. Birlikteki zaman , dünyaya tan kl k ederken Rab'den size
yard m etmesini isteyerek duayla bitirin.
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e) sa'n n ö retisini a daki örneklerden her birine uyarlay n.
nanl , sa'n n ö üdünü tutacaksa, bu durumlar n her birinde

eski yarad n arzular  kontrol alt nda tutmak için hangi
ad mlar  atmal r?

Örnek 1.

Can, Rab'bi seven bir nanl 'd r ama içki sorunu vard r.
Alkol kendi ba na kötü bir ey de ildir; sa bile içmi ti.
Ama e er Can sa'y  dinlerse alkolün yeniden sarho lu a
dü mesini engellemek için ne yapacakt r? (Kutsal Ruh'a
ba ml  olarak içkiyi b rakacakt r.)

Örnek 2.

Yüksel bekârd r. nanl 'd r ama devaml  seks
dü ünmektedir. Arzular  alevlendiren seks filmleri
seyretmeye ayart lmaktad r. sa Yüksel'e ne yapmas
tavsiye edecektir? (Bir daha böyle filmler seyretmemesini.)

Örnek 3.

Murat nanl 'd r çok iyi bir sporcudur. Sorunu, spor
etkinliklerinin kilise toplant lar na kat lmas  engellemesi
ve ruhsal ya am n zarar görmesidir. Spor, insan n sa
için iyi oldu u halde Murat, sa'n n ö üdüne göre ne
yapmal r? (Tak ndan istifa etmelidir.)

saca: Kendi ba lar na iyi olan baz eyler dünyan n ruhu ile
bizi öylesine kavrar ki onlar hakk nda fanatikle ebiliriz ve
bu da Mesih nanl  hayat  bozabilir.

f) Ö renciye, Rab'le sessiz zaman nda, eski yarad n
kötü arzular  uyand rmaya devam etmemeleri için hayat ndan

kartmas  gereken bütün dünyasal eylerin bir listesini
yapmas  söyleyin. Ö renciye kendisine kar  çok sert olmas
gerekti i halde di er Mesih nanl lar 'n n yapt klar
yarg lamama konusunda dikkatli olmas  hakk nda uyar n.

Tanr 'n n Ailesi
4. AMAÇ "A" Ö rencinin hangi yanl  dü üncelerin endi eye
neden olaca  ve hangi do ru dü üncelerin endi eyi
yenmemize yard mc  olaca  söylemesi.

a) Ö renciye a daki listedeki dü ünceleri okutun:
- Tanr  bizim gereksinimlerimizi sa layamaz.

- Tanr  bizim ac  çekmemizi istiyor.

- Tanr  bizim i lerimizle ilgilenmez.

- Kendisini sevenler için her ey, kötü görünen
eyler bile Tanr 'n n kontrolü alt ndad r.

u sorular  sorun:

1. Bunlardan hangileri endi eye yol açan yanl
dü üncelerdir?

2. Bizi en çok endi elendiren yanl  dü ünce hangisidir?

3. Bu dü ünce neden endi e etmenize yol aç yor?

4. Tek do ru cümle hangisidir?

5. Bu cümle neden endi eyi al p götürüyor?

b) Ö rencinin endi e etmesine neden olan özel bir sorun olup
olmad  ö renin ve ya kendiniz ya da ba ka birisinin bu
soruna çözüm bulmas  sa lamaya çal n. (Örne in, i sizse
belki bir i  bulmas na yard mc  olabilirsiniz ya da bulamazsan z
zaman  nas l yararl  bir ekilde de erlendirebilece i
konusunda kendisine yard mc  olabilirsiniz.)

c) Son olarak, Tanr 'n n bazen sevgi dolu bir Baba olarak bizi
düzeltmesi gerekti ini de söyleyin. Birlikte braniler 12:5-11'i
okuyun ve cennetsel Baba'n n bizlere çocuklar  olarak sevgi
dolu davran n bu yönü üzerinde konu un

5. AMAÇ "B" Ö rencinin karde lerinin kim oldu unu
söylemesi ve onlara sevgisini göstermek için yapabilece i bir
ey önermesi.

a) Elçilerin leri 11:29'u okuyun. Bu parçada ba ka bir
ülkedeki (Suriye'deki) Mesih nanl lar 'n n Yahudiye'de ( srail)
Kudüs'teki Mesih nanl lar 'na yard m yollamay  istediklerini
aç klay n. Ö renciye ayn  ülkeden bile olmad klar  halde
Kudüs'teki Mesih nanl lar 'na "karde ler" dediklerini sorun.
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Tanr 'n n ailesindeki karde lerine sevgilerini nas l gösterdiler?

b) Ders 5'in No.25'ini ele al n. Ö rencinin, cemaatteki di er
nanl lar' n art k karde leri oldu unu anlamas na yard mc  olun.

Onlara olan sevgisini nas l gösterebilece i hakk nda bir ba ka
örnek vermesini isteyin (örne in, onlarla birlikte olmaktan zevk
almak; onlar  ele tirmemek; onlar için ve onlarla birlikte dua
etmek; onlara pratik yollarla yard m etmek)

c) imdi,
1. Cennetsel Babam z olan Tanr 'ya bizimle sürekli
ilgilendi i için te ekkür ederek,

2. Rab'den hafta içinde Tanr 'n n ailesinin di er üyelerine
sevginizi nas l gösterebilece inizi size göstermesini
isteyerek dua edin.

6. Hafta içinde denemek için. Ö renciye,

a) Sorunlarla kar  kar ya geldi i her seferinde cennetsel
Babas n bütün gereksinimlerini bildi ini hat rlamal  ve
imanla O'ndan kendisine yard m edip bakmas  istemesini,

b) Mesih nanl  karde leri için sevgisini pratik bir
ekilde göstermek için elinden geleni yapmas  söyleyin.

Dünyay  Nas l Yenebiliriz?
4. AMAÇ "A" Ö rencinin eski yarad n kötü arzular
besleyen dünyan n eylerinin neler oldu unu görmesi ve
bunlar n nas l kontrol alt na al naca  ö renmek.

a) I.Yuhanna 2:15-16

Dünyan n eski yarad n kötü arzular besledi ini
aç klay n. Eski yarad z ve dünya, eytan' n ruhsal
ya am  mahvetmek için kulland  iki dü mand r.

b) Ö renciye bu ayetlere göre, dünyan n sundu u üç eyin neler
oldu unu sorun. (1. Günahl  adam n tutkular . 2. Gözlerin
tutkusu. 3. Sahip olduklar  ve yapt klar yla övünmesi.)

c) Ö renciye Galatyal lar 5:19-21'deki listeyi hat rlat n.
Bunlar n hepsi eski yarad n kötü arzular ndan,
gururumuzdan ve maddesel eyler için arzumuzdan gelen
günahlard r. Ö renciden a daki listede verilen dünyan n kötü
arzular  beslemek için kulland  yöntemlerin neler
oldu unu söylemesini isteyin.

1. Cinsel ahlaks zl k. (Pornografi, seks filmleri, striptiz
gösterileri, cinselli e kar  yanl  tutumlar vb.)

2. Pak olmayan, zarar veren ya da iddet dolu eyler.
(Kitaplar, filmler, zararl  arkada klar, cinselli in
ticarile tirilmesi, uyu turucu, alkol, sigara, yemek, kumar
vb.ye ba ml k.)

3. Putperestlik ve cad k. (sahte dinler; astroloji,
ispiritizma, kara büyü vb.)

4. Nefret, anla mazl k, k skançl k. (Sosyal e itsizlik,
adaletsizlik, tart malar, rkç  ya da kar  cinsi küçük
görmek, aile içi miras kavgalar  vb.)

saca: Bu dünyan n eyleri eytan' n kand rmas yla
birlikte eski yarad n arzular  besler ve bizi günaha
götürür. Bu ancak, Kutsal Ruh ya amlar  yönetiyorsa
engelleyebilir.
d) Matta 5:29-30'u birlikte okuyun. Ö renciye sa'n n
burada, dünyan n içimizdeki eski yarad n kötü arzular
uyand ran eyleri hakk nda ne yapmam z gerekti i konusunda
mahsustan abart lm  pratik bir örnek verdi ini söyleyin.
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Ders 11'in Toplant
Dünyay  Nas l Yenebiliriz?

Dersin Ana Ö retisi

Ders 11, zaferli bir Mesih nanl  ya am  ya amay  ele alan üç
dersin üçüncüsüdür. Bu dersin amac , ö rencinin Kutsal
Kitap'taki "dünya" dü üncesinin ne oldu unu anlamas  ve onun
kendi ya am ndaki etkisini yenmeyi ö renmesini sa lamakt r.
Önemli noktalar unlard r:

1. ncil'de, " dünya" sözcü ü her zaman yeryüzü anlam na
gelmez, s k s k Tanr 'ya kar  ki iler anlam na gelir.

2. (Bu anlamdaki) Dünya eytan taraf ndan yönetilir.

3. Tanr 'n n çocuklar  dünyadan de ildirler ve bu dünyan n
eylerini sevmemelidirler.

4. Tanr 'n n çocuklar  dünyadan olan ki ilerin baz lar n
kendilerine zulüm etmesini bekleyebilirler, buna kar n bunda
sevinebilirler çünkü,

- Mesih de ac  çekti.
- gerçek evleri cennettedir.

5. Tanr  dünyay  sever ve dünyada olan insanlara yard m etmeyi
ve onlar  kurtarmay  ister. Her Tanr  çocu u da ailesinin içinde,

inde vb. ayn eyi yapmal r.
Toplant n Plan :

1. Dua. Dünyan n eylerinden özgür k nmak için yard m isteyin.
2. Ders 11'in testinin yan tlar  kontrol edin.
Ders 11'in yan tlar  düzeltin.

1. eytan                         5. Ya ay zla
2. Tanr 'n n çocuklar          6. a. c. e.
3. Cennette                      7. Ders 11'in No.4'üne bak n
4. Zulüm

3. Ezberlenecek ayet--I.Yuhanna 2:15
a) Bunun dersin No.4'ünde oldu u gibi ö renilip

renilmedi ini kontrol edin.

b) Yeni ezber kart  verin ve bütün ayet kartlar ndaki
ayetleri ezberleyin.

Ders 6'n n Toplant :
Kutsal Ruh'la Dolu Olmak

Bu Dersin Ana Ö retisi
Bu dersin amac , nanl 'ya Kutsal Kitap' n Kutsal Ruh'un dolulu u
doktrinini ö retmek ve onun bu dolulu u kendi hayat nda
ya amas na yard mc  olmakt r. Önemli noktalar unlard r:

1. Tanr 'n n bütün çocuklar  Kutsal Ruh'a sahiptir.

2. Kutsal Ruh nanl 'yla birliktedir ve sonsuza dek onunla birlikte
olacakt r.

3. Kutsal Ruh sadece bizimle birlikte olmakla kalmaz ayn
zamanda nanl 'n n NDED R.

4. Tanr  bizlere Kutsal Ruh'la dolu olmam  buyurur.

5. Kutsal Ruh'la doluysak Kutsal Ruh bizden ta p ba kalar  da
tazeleyecektir.

6. Kutsal Ruh'la dolu olman n kan  ki inin günlük hayat nda
Ruh'un meyvas yla dolu olmas nda bulunur.

7. Kutsal Ruh'un dolduru u nanl 'ya etkin hizmet ve di er
insanlara hizmet etmek için güç verir.

8. Günahlar zdan tövbe etti imizde ve sa'dan imanla bizi
doldurmas  istedi imizde Kutsal Ruh'la dolabiliriz; ve e er
geriye kaym sak ayn ekilde yeniden dolulu u alabiliriz.

Toplant n Plan :
1. Toplant ya duayla ba lay n. Ders hakk nda konu urken Tanr 'dan
size yol göstermesini ve ya am zda Kutsal Ruh'un dolulu unu
ya aman za yard m etmesini isteyin.

2. Ders 6'n n testinin yan tlar  kontrol edin.

Test 6'n n do ru yan tlar .
1. Kutsal Ruh
2. Hepsi
3. Sonsuza dek.
4. Kutsal Ruh'la dolmak.

5. Kutsal Ruh'la dolu olanlardan.
6. Tövbe etmek ve O'nun vaadine iman etmek.
7. B ve D.
8. Ders 6'n n No.11'i.
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3. Ezberlenecek ayet--Efesliler 5:18

a) Ö renciden Kutsal Kitap' ndan Efesliler 5:18'i bulmas
isteyin.

b) Do ru bir ekilde ö renip ö renmedi ini kontrol edin.

c) Ona yeni ayet kart  verin ve bütün kartlardaki ayetlerin
üzerinden geçin.

4. AMAÇ "A" Ö rencinin Kutsal Kitap'taki baz  örneklerden
Kutsal Ruh'la dolu olanlar n kimler oldu unu ve her durumda
sonucun ne oldu unu söylemesi.

a) Ders 6'n n No.19'undaki resmi gösterip bunun hangi
bak mdan Kutsal Ruh'la dolu bir nanl 'y  göstermenin iyi bir
yolu oldu unu sorun.

b) Ö renci a daki listede yer alan Kutsal Ruh'la dolu ki iler
hakk ndaki Kutsal Kitap ayetlerinden ilkini bulup okusun.

A. Elçilerin leri 2:3-4 (Pentikost Günü'nde nanl lar)

B. Elçilerin leri 4:8-12 (Petrus)

C. Elçilerin leri 4:31 ( nanl lar)

D. Elçilerin leri 7:55-60 ( stefan)

E. Elçilerin leri 11:22, 24 (Barnaba)

F. Elçilerin leri 13:52 ( nanl lar)

G. Efesliler 5:18-21 (Efesliler)

Parçay  okuduktan sonra,

1. Hangi ayet Kutsal Ruh'la dolu olduklar  söylüyor?

2. Kutsal Ruh'la dolu olan ki i ya da ki ilerin
isimlerini söyleyin.

3. Kutsal Ruh'la dolu olman n sonuçlar  nelerdir? (No.
19'daki bardak gibi) Bereket olarak nas l di erlerinin
üzerine ta ?

c) imdi yukar daki b)de yer alan bütün di er sorular için de
ayn  üç soruyu sorun.

yalanlar na de il, Tanr 'n n vaadine güvendi ini söylemek;
sa'n n isminde eytan' n kendisinden kaçmas  talep etmek

ve sonra böylesine büyük bir Kurtar  için Tanr 'ya
ükretmek. Kurtulu  mi ferini kullanman n anlam  budur;

ba , dü üncemizi korur.)

6. Bir imanl , eytan taraf ndan hiç bir zaman Tanr 'n n
çocu u olamayaca  ikna olunmu  bir kom usuna ziyaret
eder. Tanr 'n n Sözü olan Ruh'un k  kullanarak eytan'
nas l yenebilir? (Laz msa 1. Dersine tekrar bak z ve

renciye Yuhanna 1:12'nin ö retisini hat rlatt n.)
6. Ki isel Uyarlama

er zaman kal rsa, eytan' n bizi ayartmaya çal p
kand rmas n ba ka örneklerini vererek ö rencinin bu

retinin kendi hayat  için önemini görmesine yard mc  olun.
Bunlar evde, i te vb. geçen günlük hayattan al nm  gerçek
örnekler olsunlar. Her örnekle birlikte Tanr 'n n z rh

eytan ve onun bütün tuzaklar  üzerinde zafer kazanmakta nas l
kullanabilece imizi gösteren bir çözüm verilmelidir.

NOT: Verilen örneklerden baz lar  Tanr  Sözü'nün kullan  içerir. Birlikte
Mezmur 119:1'i okuyup, ayart lma ve zorluklarla kar la zda Kutsal
Kitap' n ö retilerinin kafam zda olmalar n önemi üzerinde konu un.

7. Birlikte dua edin.



42
2. Fakir bir kom unuzdan gelip sizin için baz  i ler
yapmas  istiyorsunuz. htiyac ndan ötürü sizden i in
de erinden az  istiyor. eytan sizi onun zor durumundan
faydalanmaya ayartmaya çal yor. eytan'  "do ruluk

rh yla" nas l yenebilirsiniz? ( in piyasa de erini ö renin,
tam fiyat  verin, ona bunu hak etti ini aç klay n ve te ekkür
edin)

3. Bir ba ka nanl  sizden kendisiyle birlikte bir akrabas
ziyarete gidip ona Rab'den söz etmenizi istiyor. Kendinizi
yorgun hissediyorsunuz. eytan sizi özür dileyip evde
kalmaya ayartmaya çal yor. "Ayaklar za esenlik
müjdesini yayma z rh  giymi  olarak" eytan'  nas l
yenebilirsiniz? (Bunu yapmak için bir zaman kararla n;
akrabayla payla mak için bir parça ya da konu haz rlay n
ve Rab'bin sizlerle gitmesi için dua edin.)

4. Bir nanl  i siz kal r. eytan onu Tanr 'n n sevgi ve
ilgisinden ku ku duymaya ayart r. "E er Tanr  beni
seviyorsa, böyle bir ey nas l olabilir?" diye dü ünür. " man
kalkan " kullanarak eytan'  nas l yenebilir? (Tanr 'n n
Matta 6:31 ve 32 gibi vaatlerini hat rlay p, duada sorunu
O'na anlat p, O'ndan yol göstermesini ve yard m etmesini
isteyerek bütün gücüyle cennetsel Baba'ya güvenmek ve
sonra Rab'bin sevgisi ve iyili ine imanla dolu olarak i
aramaya gitmek.  bulmak için gerçekten u ra ktan
sonra hâlâ i  bulamam sa Rab'bin gereksinimlerini ba ka
kaynaklardan sa layaca na güvenmek.)

5. Bir manl  günaha dü mü tür. Tövbe edip ba lanma
dilemi tir ama eytan kendisini ba lanmad
dü ünmeye ayartmaktad r. "Kurtulu  mi feri"ni kullanarak

eytan'  nas l yenebilir? (Elçilerin leri 10:43, "O'na
inanan herkesin günahlar  O'nun ad yla ba lan r" gibi
kurtulu  sözlerini hat rlamak. Sonra bu vaade inanarak,
sa'n n çarm hta ölümü arac yla günahlar

ba layabilece ine yeniden güvenmek; eytan'a art k onun

Kutsal Ruh'la Dolmak
d) Ders 6'da No. 15 ve 16'ya bak n ve Kutsal Ruh'un
ya amlar za getirdi i de iklik hakk nda konu un.

Bunu yukar da b)deki Kutsal Kitap örnekleriyle k yaslay n.
Bunlar ba ka eyler eklemenize yard mc  oluyor mu? Ö renciye
bu tür eylerin kendi hayat nda geli meye ba lay p
ba lamad  sorun.

5. AMAÇ "B" Ö rencinin Kutsal Ruh'la dolmak için
yap lmas  gereken iki eyin neler oldu unu söylemesi ve
hayat nda bu ad mlar  atmas  için te vik edilmesi.

a) Bu bölüme, ö rencinin Tanr  çocu u oldu u için kendisine
Kutsal Ruh'un zaten verilmi  oldu unu anlamas  sa layarak
ba lay n. (Bkz. Yuhanna 3:6 ve 8; ve Romal lar 8:9)

b) Birçok nanl 'n n Kutsal Ruh'un dolulu una sahip olmad
gerçe inden söz ederek konu man  sürdürün. Tanr 'n n
çocuklar  olduklar  ve bu yüzden ya amlar nda Kutsal Ruh
bulundu u halde Tanr 'n n kendileri için istedi i her eyi
ya amazlar. Bunun iki ana nedeni vard r.

Birinci neden: Gerçekten tövbe etmemi  olmak

kinci neden: Tanr 'n n vaadine gerçekten iman etmemi  olmak

c) Ö renciye, a daki durumlar n her birinde hangi nedenin
geçerli oldu unu sorun.

1. Rab'bi seviyorum ama kusursuz de ilim; beni Kutsal
Ruhu'yla dolduramayaca ndan eminim çünkü bu sadece
birkaç iyi Mesih nanl  için. (Tam olarak iman etmemek)

2. Günahlar n hepsi sa'n n çarm hta ölümüyle ba land .
Cüneyt Bey'den a rmaya devam etmem o kadar önemli
bir ey de il. (Günahtan vazgeçmemek)

3. Do al olarak, bütün büyük günahlar  itiraf ederim
ama Tanr  küçük günahlara ald rmaz (Günahtan
vazgeçmemek)

4. Baz  Mesih nanl lar  Kutsal Ruh'la dolduklar nda öyle
tuhaf eyler yapmaya ba yorlar ki Kutsal Ruh'la dolmaya
korkuyorum (Tam olarak iman etmemek)
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5. imdi manl 'y m ve Kutsal Ruh'la dolmay  istiyorum
ama büyücülük ve bilinmeyene kar  hâlâ ilgi duyuyorum.
(Günahtan vazgeçmemek)

d) Kutsal Ruh'la dolmaya devam edeceksek her gün ne
yapmam z gerekti ini ele al n. (Bildi iniz bütün
günahlar zdan gerçek tövbeyle dönün. Kutsal Ruh'la dolmay
imanla isteyin.)

e) Ders 6'n n No. 21-26's na yine bak n.

rencinin günah i lerse ve bunun sonucu olarak Kutsal
Ruh'un dolulu unun tad  ç karam yorsa ne yapmas
gerekti ini bildi inden emin olun.

6. AMAÇ "C" Ö rencinin Kutsal Ruh'la dolu olman n
kan  anlayabilmesi ve Ruh'la dolu birinin hayat ndaki iki
iyi sonucu söylemesi.

a) Ö renciden Ders 6'daki No. 27'yi okumas  isteyerek
ba lay n. Sonra ona Kutsal Ruh'la dolu bir nanl 'n n
hayat ndaki iki iyi sonucun neler oldu unu sorun. (1. Kutsal
Ruh'un kendi ya am ndaki meyvas . 2. Di er insanlara hizmet
etmek için güç.)

b) Birlikte Elçilerin leri 1:8'i okuyun. Elçilerin leri
1:8'i temel olarak kullanarak etkin hizmet için Ruh'un gücüne
olan gereksinimden söz edin.

Not: Ö renciye Mesih'in müjdesini di er insanlarla payla ma konusunda
daha çok bilgiyi Ders 12'de alaca  söyleyin.

c) Ö renciden, Kutsal Ruh'la dolu olman n getirdi i ba ka iyi
eylerin neler oldu unu söylemesini isteyin. (Kendi hayat nda

Ruh'un meyvas )

1. Ö renciden Ders 6'daki No. 27'de yer alan Galatyal lar
5:22-23'ü okumas  isteyin. Bu ayetleri, onun hayat ndaki
Kutsal Ruh'un dolduru unun kan ndan söz etmek için
kullan n.

2. Ö renciye, kan t fikrinden ne anlad  sorun.
(Kan t, ba ka bir eyin varl spatlayan bir eydir.)

eytan'  Nas l Yenmeli?
3. lgilenmi se, " imdi bir Mesih nanl  olarak bu
konuda ne yapmal n?" diye sorun. (Bunlar  reddetsin,
sa'dan yard m istesin)

4. Bunlar sa'n n ismiyle bir kerede ve her zaman için
reddederek bunlardan temizlenmesi için onu te vik edin.
Böyle durumlarda ba ka birisiyle birlikte dua etmenin iyi
bir ey oldu unu aç klay n. imdi kendisiyle dua etmenizi
isteyip istemedi ini sorun.

d) Ö renciye, her zaman Rab sa Mesih'in gücünü eytan'dan
daha çok dü ünmemiz gerekti ini aç klay n. "Gözümüzü,
iman n öncüsü ve tamamlay sa'ya dikelim" diyen
braniler 12:2'yi okuyun.

5. Rab'le Birlikte Zaman-Tanr 'n n Z rh
a) Ö renciden Efesliler 6:10-18'i bulup okumas  isteyin.

b) "Tanr  bizi eytan' n tuzaklar ndan korumak için bize ne
sa lam r?" diye sorun. (Z rh)

c) Ö rencinin eytan'a kar  sava mak için bu parçada verildi i
ekilde z rh n her k sm  bulmas na yard m edin.

1. Kemer        ayet 14 (gerçek)
2. Z rh           ayet 14 (do ruluk)
3. Ayakkab     ayet 15 (esenlik müjdesinden gelen haz rl k)
4. Kalkan       ayet 16 (iman)
5. Mi fer       ayet 17 (kurtulu )
6. K ç          ayet 17 (Tanr  Sözü)

d) Bunlar n hepsinin nas l duayla kullan labileceklerini
aç klay n, ayet 18.

e) A daki örneklerde, Tanr 'n n z rh eytan'  yenmekte
kullanman n yollar  üzerinde dü ünün.

1. Bir Mesih nanl 'n n çocu u kimsenin dikkat etmedi i
bir anda bir kom unun bahçesine girip baz  sebzeleri
kopartm r. eytan, annesini bunu saklay p olup bitenleri
inkâr etmeye ayartmaya çal r. Gerçek kemeriyle eytan'
nas l yenebilir? (Kom uya do ruyu söylemek; ba lanma
dilemek ve zarar ziyan  kar lamak)
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3. Ezberlenecek ayet--Yakup 4:7.

a) Ö renciden Kutsal Kitap' nda Yakup 4:7'yi bulmas
isteyin.

Not: Bu noktada ncil'de sadece Pavlus'un yazd  mektuplar de il, ayn
zamanda ba ka elçiler taraf ndan da yaz lan mektuplar bulundu unu
aç klayabilirsiniz. Pavlus'un Filimun'a mektubundan sonra braniler
mektubu gelir ( braniler'in yazar n kim oldu u kesinlikle
bilinmemektedir). Sonra bugünkü ezber ayetinin bulundu u Yakup'un
mektubu vard r. Bundan sonra, Petrus'un iki, Yuhanna'n n üç, Yahuda'n n
bir mektubu vard r ve ncil, Esinleme kitab yla son bulur.

b) Ö renciye ncil'deki kitaplar  bulma al rmas  yapt n.

c) Yakup 4:7'ye dönün ve bu ayetin anlam  üzerinde konu un.

renciye, "Tanr 'ya nas l yakla abiliriz?" " eytan'a nas l kar
koyabiliriz?" diye sorun.

d) Yeni ezber kart  verin, bütün ezber kartlar n üzerinden
geçin.

4. AMAÇ Sorular ve örneklerle, ö rencinin günaha dü erse
ne yapmas  gerekti ini bildi inden emin olun.

a) Yeni bir nanl  için günaha dü mek büyük bir dü  k kl
olabilir ve sizin yard za ihtiyac  olacakt r. Ders 9'un No. 7,
8, 9 ve 10'una yeniden bak n.

b) Ona, "Diyelim ki bir gün çok acelen var ve kendini
kaybedip öfkeni kötü sözlerle d avurdun. Tanr 'y
gücendirdi ini biliyorsun. Ne yapmal n? (Günah  itiraf
edip Tanr 'dan seni ba lamas  istemelisin. Rab'den bir
daha yapmamana yard m etmesini istemelisin ve Tanr 'n n
I.Yuhanna 1:9'da yer alan vaadine güvenmelisin.)

c) Yeni bir Mesih nanl  önceden bilinmeyenle ilgili
uygulamalara kat lm  olabilir. Bazen bunun do uraca  kötü
sonuçlar n tamamiyle bilincinde olmayabilir. Bunlar n eytan' n

i oldu unu aç klay n. Ö rencinin bu tür eylerin tehlikesini
anlad ndan emin olmak için a daki eyleri yap n:

1. imdi Ders 9'un No. 19'unu birlikte okuyun.

2. Sonra daha önceden bilinmeyenle ilgilenip
ilgilenmedi ini sorun. Neyle?

Kutsal Ruh'la Dolmak
3. Ö renciye a daki sorular  sorun ve ya am ndaki
meyva dü üncesini konu un.

- Elma a açlar  ne tür meyva verir? (Elma)

- Neden armut ya da eftali vermez? (Çünkü elma a ac r.
Yap ndan ötürü sadece elma verebilir.)

- Öyleyse, bir a ac n elma a ac  oldu unu nas l
kan tlayabiliriz? (Üzerinde büyüyen elmalar  göstererek)

- Öyleyse bir insan n Kutsal Ruh'la dolu oldu unu nas l
bilebiliriz? (Ya amlar ndaki Ruh'un meyvas n kan yla)

4. Galatyal lar 5:22-23'ü bir kez daha okuyun ve Kutsal
Ruh'un verdi i meyva hakk nda konu un. Bunlar n,
Tanr 'n n Kutsal Ruh'la dolmu  bir nanl 'n n hayat ndaki
de tirme gücünün bir parças  oldu unu söylemeyi
unutmay n. Yani bu, ki iyi Tanr 'y  onurland ran ve ho nut
eden kutsal bir ya ama götürür.

7. Ö renci, Kutsal Ruh'un sürekli doldurmas na gereksinimini
anlad nda ve her gün bunu duada istemeye ba lad nda ve bu
da di erlerine hizmet gücüyle ve Ruhsal meyveleriyle hayat nda
kan tland nda bu toplant n AMAÇLARIna eri tiniz demektir.
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Ders 7'nin Toplant

Kutsal Kitap'  Nas l Okumal ?

Bu Dersin Ana Ö retisi
Bu önemli dersin amac , yeni nanl 'ya Kutsal Kitap etüdünde
yararl  olan birkaç basit kural  ö retmektir. Ö renciyi düzenli
olarak Kutsal Kitap'  okuyup dua etmeye ba lamaya te vik edin.
Bu dersin önemli noktalar unlard r:

1. Tanr  Sözü bize ruhsal ya am zda gereken g dad r.

2. Bu yüzden onu her gün okumal z.

3. Okumadan önce Kutsal Ruh'tan bize yard m etmesini
istemeliyiz.

4. Okuduklar n kendi ya am z için özel mesaj n ne
oldu unu sorup o sözlerin alt  çizmeliyiz.

5. Her gün günlük k lavuzumuz olarak Tanr  Sözü'nü uygulamaya
geçirmeye çal mal z.

6. Bize özellikle hitap eden noktalarda özellikle dua etmeliyiz.

Önemli
Bu noktadan itibaren nanl 'yla olan zaman zda ona Kutsal
Kitap'  kendi kendine nas l kullanabilece ini ve okuyabilece ini

retmelisiniz. Ders 7, Kutsal Kitap etüdünün çok basit bir
yöntemini vermektedir, bu onun için bir ba lang ç olur. Kurs
ilerledikçe bu yöntemi Kutsal Kitap'  etüt yetene ini geli tirmekte
kullan n.

Dan man olarak, imdi Kutsal Kitap' n kendisi üzerinde çok
iyi bir SEAN kursu oldu unu bilmeniz gerekir. Sözü edilen kurs
elinizdeki kurstan sonra kullan lmak üzere düzenlenmi tir ve
bu kursu tamamlad ktan sonra onu yapman  öneriyoruz.

a) Ders Kitab 'ndaki Ders 7'yi ve bu El Kitab 'nda onu
retmek için verilen fikirleri iyice anlamadan toplant ya

gitmeyin.

b) Ö rencinin kendine ait bir Kutsal Kitap'  olsun.

Ders 9'un Toplant : eytan'  Nas l Yenebiliriz?

Bu Dersin Ana Ö retisi

Bu dersin amac , ö rencinin Kutsal Kitap' n eytan ( blis)
hakk ndaki ö retisini anlamas na yard m etmek ve bu ö retiyi
onu yenmek için günlük hayat na uyarlamas na yard m etmek.
Ayr ca ö rencinin Tanr 'yla bozulan bir ili kiyi hemen nas l
düzeltebilece ini anlamas na yard m etmek ve onu kendi
hayat nda bu gereksinimi gördükçe bunu yapmaya te vik etmek.
Önemli noktalar unlard r:

1. eytan, ruhsal hayat  mahvetmek isteyen bir katildir.

2. eytan ayn  zamanda yalanc r ve bizi kand rmaya çal r.

3. E er günah i lersek, Tanr 'yla olan ili kimiz günahlar
itiraf etmemiz arac yla düzelebilir.

4. eytan'a kar  direnmeliyiz, bundan sonra o da bizden
kaçacakt r.

5. Önce Tanr 'ya yakla mal z, sonra O'nun buyurduklar
yapabiliriz.

6. sa çarm hta ölüp sonra da ölümden dirildi inde eytan
üzerinde zafer kazand  ve onu yendi.

7. çimizde olan ( sa) eytan'dan daha güçlüdür ve sa e er
Kendisine güvenirsek eytan'  yenmemize yard m edecektir.

Toplant n Plan :
1. Dua. Her nanl eytan'  ve onun bize getirdi i ayartmalar
etkin bir biçimde ele almay  bilmelidir. Bu toplant ya bu
gereksinim hakk nda duayla ba lay n. Özellikle eytan' n
yenilmesi ve yeni nanl 'n n her gün eytan üzerinde zafer
kazanmas  için dua edin. Ayr ca birlikteki zaman z için
Rab'bin bilgeli i ve yol göstermesi için dua edin.

2.  Ders 9'un testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 9'un yan tlar  düzeltin.

1. katil/yalanc
2. O'na kar  koyun
3. Tanr 'ya yakla n.

4. Bizden kaçacaktýr.
5. Mesih.
6. Ders 9'un No.11'ine bakýn.



38 Ders 8
c) Övmek

1. Efesliler 1:3-8'i okuyun.

2. Pavlus'un bu parçada Tanr 'ya te ekkür edip övgü
sundu u en önemli eylerin bir listesini yap n. Bunlara
ba ka eyler de ekleyin.

3. Ö renciye Mezmurlar kitab , özellikle Mezmur 146,
147, 148, 149, 150'yi gösterin. Bunlardan kaç tanesinin
övgüyle ba lad  sorun. Bu mezmurlara k saca bak n.

4. Mezmurlar' n Tanr 'n n övgülerimizi hak etti i iyi
eyler için sonsuz bir övgü kayna  gibi oldu unu aç klay n.

5. Kendilerinden ötürü Tanr 'y  övmek istedi iniz
eylerin bir listesini yap n ve bir övgü duas  haz rlay n.

6. Bir an durup birlikte, günahlar  itiraf ederek, isteyerek ve
Tanr 'y  överek k sa bir dua edin.

7. Hafta içinde yapmak için:
a) Ö renciye Tanr 'yla hayat ndaki bütün küçük eyler
hakk nda konu maya al mas ; böylece her zaman Tanr 'n n
yan nda olu unun tad  ç karabilece ini söyleyin.

b) Ayr ca her gün dua edip Kutsal Kitap'  okumak için bir
zaman belirlemesine yard mc  olun. Bunu düzenli bir ekilde
devam ettirmeye ve gerçekten tad  ç kartmaya te vik edin.

Kutsal Kitap'  Nas l Okumal ?
c) Her gün düzenli olarak kendi kendine okumaya ba lamas
için Kutsal Kitap' n uygun bir kitab  seçin.

- Müjde hakk nda fazla bilgisi olmayan ki iler için Markos'u,

- Daha çok bilenler için Yuhanna ya da Elçilerin leri'ni
öneriyoruz.

- I. Selanikliler, yeni nanl lar için harikad r.

Sizce dan manl k etti iniz ö renci için ncil'in hangi k sm
en uygun? (Yan  buraya yaz n)__________________________

Toplant n Plan :

1. Tanr 'dan size Sözü hakk nda bilgelik ve anlay  vermesini
isteyerek ba lay n.

2. Ders 7'de yer alan testin yan tlar  kontrol edin.

Test 7'nin do ru yan tlar .
1. Tanrý Sözü (Kutsal Kitap)
2. Her gün
3. Altýný çizmek

4. Bana "hitap eden" sözler
5. Ders 7'nin No.1'ine bakýn.

3. Ezberlenecek ayet--Matta 4:4
rencinin ayeti ezberlemi  oldu undan emin olun (Ders 7'nin

No.1'i). Sonra ona ezber kart  verin ve imdiye kadar ald
bütün kartlardaki ayetlerin ve ö retilerinin üzerinden geçin.

4. AMAÇ "A" Ö rencinin Kutsal Kitap'tan Eski ve Yeni
Antla malar  bulabilmesi ve her birinin ne hakk nda
oldu unu söyleyebilmesi.

a) Ö renci zaten bilmiyorsa, Kutsal Kitap' n Eski ve Yeni
olmak üzere iki Antla ma'ya ayr ld  gösterin.

b) Eski Antla ma'n n dünyan n yarat ndan ve Tanr 'n n
Mesih gelmeden önce ya ayan halk ndan söz etti ini aç klay n.
Yeni Antla ma, sa'n n do unu ve bundan sonra olup
bitenleri anlat r.
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c) Kutsal Kitap' n baz  çevirilerinin daha ça da  bir dilde
oldu unu ve daha kolay anla ld  aç klay n. Bunlardan biri
de Müjde'dir.

d) Sonra kendisine Matta 1:18'in üzerinde yer alan, " sa
Mesih'in Do umu"  ba  gösterip Matta 1:18, 25 ve Matta
2:1'i okuyun. Yeni Antla ma'n n bütün di er k mlar n
sa'n n do umundan sonra neler olup bitti ini anlatt

aç klay n.
renci Kutsal Kitap'  al p içindeki iki bölümü göstererek

Eski ve Yeni Antla malardaki olaylar  k saca aç klayabildi inde
AMACA ula lm r.

5. AMAÇ "B"  Ö rencinizin sizin yard zla, Kutsal
Kitap' n bir parças nda o gün için ruhsal yiyece ini bulmas .
Ders 7'de kullan lan parça kullan lmamal r.

a) Ö renciden Kutsal Kitap'  etüt etmesi için seçti iniz
kitab n ilk sayfas na açmas  isteyin. (Hangi kitab
seçti inizi bir önceki sayfaya yazm z.)

b) Bu kitab n ilk ba na birlikte bak n. O günkü okuma
parças , bu ba  izleyen bütün ayetlerdir. Bir sonraki
ba a gelene dek okuyun.

Örnek:

Yuhanna'n n 1'ci bölümünde 1'ci ayetin üzerindeki ilk ba k
"Ba lang çta Söz Vard "d r. Bundan sonra gelen ba k olan,
"Yahya peygamberin ortaya ç "na kadarki bütün ayetler
Yuhanna'dan o günkü okuma parçan zd r.

c) Seçti iniz kitaptaki ilk parçay  buldu unuzda ö renciye
ders kitab n arkas ndaki ç kar lacak sayfadaki kitap okurken
yer bulma için kullan lan kartonu gösterin. Onu ç kar p

daki i lemi yapmas  isteyin:
1. Kartonun etraf  söylendi i gibi kessin.

2. Belirtildi i gibi orta çizgiden k rarak yaz  olan
iki yüzü ar ya getirsin.

3. Bo  k mlar  üst üste yap rs n (ya da bunu daha
sonra yapmas  söyleyin).

Nas l Dua Etmeli
5. AMAÇ Ö rencinin ayart ld nda, gereksinim içinde
oldu u ya da bereketler ald nda duruma göre isteyerek ya
da Tanr 'y  överek basit dualar edebilmesi.

Not: H ristiyan evlerde ya am  olanlar için bu di erlerine oranla daha kolay
gelebilir. Ancak dan man ö renciye Tanr 'yla konu tu unda duan n üç eklini
de kullanmas  gerekti ini vurgulamal r.

a) Günahlar tiraf Etmek
1. Matta 26:69-75'i okuyun--Bu Kutsal Kitap'tan bir
örnektir, Petrus'un i ledi i bir günah  göstermektedir.

2. Ö rencinin buna benzer bir günaha dü tükten sonra
kullanabilece i bir itiraf duas  haz rlamas na yard mc  olun.

3. Bugün i leyebilece imiz baz  günahlar  dü ünün ve
bunlar  itiraf etmek için k sa, uygun dualar haz rlama
al rmalar  yap n.

4. I.Yuhanna 1:9'u okuyun ve Yuhanna'n n günahlar
itiraf etmemiz için verdi i nedenler üzerinde konu un.
Ayr ca günah i ledi imizin fark na var r varmaz günah
itiraf etmenin neden önemli oldu u üzerinde dü ünün
(Mezmur 32:5).

5. Ö renciye bugün yapm  oldu u eyler aras nda itiraf
etmek istedi i bir ey olup olmad  sorun. (Bunu
yapmas  için zorlamay n sadece te vik edin. En iyisi, sizin
ona örnek olarak önce bunu kendiniz yapman zd r.

b) stemek
1. Pavlus'un Efesliler 3:16-21'deki güzel duas  okuyun.

2. Ö rencinin Pavlus'un duas nda Tanr 'dan istedi i her
eyin bir listesini yapmas na yard m edin.

3. Pavlus bu eyleri kimin için istemektedir, kendisi
için mi yoksa ba kalar  için mi?

4. Pavlus'un örne ini izleyerek daha iyi bir Tanr  çocu u
olmak için nelere gereksinimiz oldu unun bir listesini
yap n.

5. K sa bir dua ederek Tanr 'dan bu eyleri isteyin.
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4. Ezberlenecek ayet--I.Selanikliler 5:17.

a) Ö renci bu ayeti Kutsal Kitap'tan bulsun, gerekiyorsa
bulmas na yard m edin.

1. Pavlus'un di er mektuplar ndan baz lar  gösterin ve
bunlar  de ik topluluk ve ki ilere neden gönderdi ini
aç klay n.

2. Pavlus'un Romal lara mektubunun Elçilerin lerinin
hemen ard ndan geldi ini aç klay n.

3. Kutsal Kitap' n ba ndaki çindekiler bölümünden
Romal lar'dan sonra I.Korintliler ve II.Korintliler'in
geldi ini gösterin. Bunlar n Pavlus'un ba ka iki mektubu
oldu unu aç klay n.

4. Ona a daki mektuplar n s ralamas  ilk sesli
harfleriyle hat rlama yöntemini ö retin:

Galatyal lar--ilk sesli harf "A"
Efesliler--ilk sesli harf "E"
Filipililer--ilk sesli harf " "
Koloseliler--ilk sesli harf "O"

5. Sonra I.Selanikliler ve II.Selanikliler ve I.Timoteyus
ve II.Timoteyus, Titus ve Filimun gelir.

b) Pavlus'un mektuplar  kolayca bulmaya ba layana dek epey
pratik yapt n.

c) I.Selanikliler 5:17'i ezbere söyleyebildi inden emin olun.

d) Bu ayetin ne anlama geldi i hakk nda konu un, duan n
Tanr 'yla konu mak oldu unu ve haz rlanm  özel sözlere
gerek olmad  aç klay n.

1. Ders 8'in Resim No.1'i bize dua hakk nda ne söylüyor?

2. Ne için dua etmeliyiz? (Bkz. No. 9)

3. "Durmadan dua edin" ne anlama gelir? (Bkz. No. 11)
e) Ayet kartýný verin ve kartlardaki bütün ayetlerin üzerinden
geçin.

Kutsal Kitap'  Nas l Okumal ?
d) imdi ona kartonun üzerindeki, "Sevgili cennetsel Baba,
bana Kutsal Ruh'unla yol göster ki bugün senin Sözünü okurken
ruhsal g dam  bulay m. Bunu Kurtar m ve Rabbim sa
Mesih'in isminde istiyorum. Amin," diyen örnek duay  gösterin
(dua eden ellerin yan ndaki).

Bu duay  birlikte edin.

e) Ö renci seçilen Kutsal Kitap parças  okusun.

f) imdi ona Kutsal Kitap'  okurken sormas  gereken sorular
gösterin. Bunlar kartonun arkas na yaz lm lard r.

g) Ö renciye, kendisine özel olarak hitap eden sözleri
bulmakta bu sorular  nas l kullanaca  gösterin. Sonra da
altlar  çizsin.

h) Ö renciden, duas  için alt  çizdi i sözleri temel alarak
ve okudu u eyleri hayata uygulamas  için yard m dileyerek dua
etmesini isteyin. Bunu yapmakta zorluk çekerse Ders 7'nin No.
23'ünde verilen örne i izleyin.

i) imdi her ikinizin de okuduklar  nas l hayata
geçirebilece iniz konusunda konu un. Ö renciyi bunu yapmaya
te vik edin.
renciniz, kendi Kutsal Kitap' nda kendisine özellikle hitap

eden sözleri bulup alt  çizdi inde ve duas na o sözleri temel
alarak dua etti inde AMACA eri ilmi tir.

Alt çizme konusunda not:
Dan manl k etti iniz ö renci, kendisine özellikle hitap eden sözlerin alt
çizmek istemiyorsa onu bunu yapmaya zorlamay n. Bunun yerine dersin No.
20'sindeki önerideki talimatlar  izlemesini teklif edin.

6. AMAÇ "C" Ö rencinin günlük Kutsal Kitap okumas nda
yer bulma kartonunu nas l kullanaca  ö renmesi.

a) Ö rencinin Matta 4:4'ü iyice ezberledi inden emin olun.
sa'n n u sözlerinin anlam  hakk nda konu un: Ruhsal yiyecek

için ne kadar aç olmal z; Kutsal Kitap'  her gün okuyarak
özel sözleri bulup altlar  çizerek üzerlerinde dua etmekne
kadar önemlidir. Ruhsal ya am nda ancak bu ekilde büyüyebilir



ve eytan'a ve ayartmalar na kar  duracak güce sahip olabilir.
Mezmur 119:11'i yeniden okuyup anlam  üzerinde konu un.

b) Ö renciye Tanr  Sözü'nü ne kadar iyi bilirse o kadar iyi
oldu unu aç klay n. Bir tek yemekte bir haftal k yemek
yemeyiz, bu yüzden bir oturu ta bir haftal k Tanr  Sözü'nü
sindirmeye çal mamal z. Her seferinde azar azar okuyup iyi
anlamak ve yer bulma kartonundaki sorular  kullanmak daha
iyidir.

c) Her okumadan sonra kartonunu nas l yerle tirmesi
gerekti ini kendisine gösterin ki bir sonraki gün yerini
bulmakta zorluk çekmesin. Bir sonraki toplant da
okumalar nda bulduklar  sizinle payla mas  umdu unuzu
söyleyin.

renci bir sonraki toplant ya yer bulma kartonu do ru yerde
ve her günlük okumas nda özel sözlerin alt  çizmi  olarak
geldi inde bu amaca eri ilmi tir.
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Ders 8'in Toplant : Nas l Dua Etmeli?

Bu Dersin Ana Ö retisi
Ders 8'in amac , ö renciye duadaki temel kavramlar  ö retmek
ve bu kavramlar  kullanarak dua etmeye ba lamas na yard mc
olmakt r.

1. Dua, Cennetsel Babam z Tanr 'yla konu mak gibidir. Duada
O'nunla konu uruz ve Sözü olan Kutsal Kitap'  okurken de O'nun
bizimle konu mas  dinleriz.

2. Her zaman dua edebiliriz.

3. Her nanl  dua etmek için her gün özel bir zaman
ay rmal r.

4. En az üç tür dua vard r: stemek, Övgü ve Günahlar
tiraf Etmek.

Toplant n Plan :

1. Dua

2. Ders 8'in testinin yan tlar  kontrol edin.
Test 8'in do ru yan tlar .

1. Dua
2. Kutsal Kitap/konu ur/dua/konu mak.
3. günde bir kez.

4. Ýstemek, Övgü, Günahlarý Ýtiraf
Etmek
5. Ders 8'deki No.10'a bakýn

3. Bu toplant n dersi hakk nda konu maya ba lamadan önce
rencinin geçti iniz hafta içinde Kutsal Kitap okumas n

sonuçlar  üzerinde konu un. Ö rencinin okudu u Kutsal Kitap
sm na bak n ve ayetlerin alt  çizip çizmedi ini görün.
renciden okuduklar ndan kendisi için özel önem ta yan

eylerden baz lar  anlatmas  isteyin. Sonra ö renciden
bunlardan baz lar  hakk nda dua etmesini isteyin. (Ö rencinin
sadece dua etmeyi ö renmesi yeterli de ildir, ayn  zamanda dua
etmelidir. Bu nokta ba lamak için iyi bir noktad r.)


