
 

 

 

 

 

5 Yeni Etkinlikler
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Çocukluğumuzda bütün çocukların 
yaptığı şeyleri yaptık. Oyunlar oy-
nadık ve çevremizi keşfetmeye 
çalıştık. Hoplayıp zıplamayı, koşup 
bağırmayı severdik. Sorumluluk-
larımız azdı, çünkü bize anne baba-
mız bakıyordu. 

Ama yetişkin olduğumuzda yaşam 
değişti. Kendi kendimize bakmaya 
başladık. Kendi ailelerimizi oluş-
turduk ve onların geçimlerini sağ-
lamaya başladık. Boş zamanları-
mızda yaptıklarımız da değişti, ilgi 
alanlarımız ve becerilerimiz değişti. 

Şimdi de yaşamınızda buna benzer 
bir değişim gerçekleşmekte. Ruhsal 
yaşamınız gelişiyor. Mesih’te büyü-
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dükçe yeni ilgiler eski ilgilerin yeri-
ni alıyor. Ayrıca yeni sorumluluklar 
da var. Bu derste, bu özel değişim-
ler ve etkinliklere bakacağız. Diğer 
insanların da yeni ilgilerinizi pay-
laştığını keşfedeceksiniz! 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

A. Yeni İlgiler 

B. Yeni Etkinlikler 

C. Yeni Tanıklık 

D. Yeni Ortaklık 
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A. YENİ İLGİLER 

Zamanınızı Nasıl Geçiriyorsunuz? 

Zamanınızın büyük bölümünü ça-
lışarak, yemek yiyerek ve uyuyarak 
geçiriyorsunuz; peki ama geri kalan 
kısmında ne yapıyorsunuz? Bir in-
san boş zamanlarında daha çok 
ailesinin istediği şekilde vakit geçi-
rir. Bazıları her zaman çalışır, 
diğerleri eğlenir. Bazıları kiliseye 
gidip kilisedeki işlere katılır; bazı-
larının ise "bunun için vakitleri yok" 
tur. Büyük olasılıkla yapmayı iste-
diğiniz her şey için yeterli vaktiniz 
yoktur, ama en çok ilgilendiğiniz 
şeyler için zaman bulmayı başarır-
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sınız. 

İlgi Duyduğunuz Şeyler 
Değiştiğinde 

Çocukken sevdiğiniz oyunları oyna-
mak için artık zaman bulamazsınız, 
çünkü sizi daha çok ilgilendiren iş-
leri yapmakla meşgulsünüz. İlgi 
alanlarınız değiştiğinde, yaptığınız 
şeyler de değişir. 

Eski arkadaşlarınız, artık onlarla 
sağlığınıza ve ruhunuza zarar veren 
şeyleri yaparak "İyi zaman geçir-
mek"le ilgilenmeyişinize şaşıyor 
olabilirler. Daha büyük bir zevk 
veren, değerli ve tatmin edici etkin-
liklerle dolu bir yaşama başladığı-
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nızı anlamazlar. 

Farklı Bir Amaç 

Tanrı’nın çocuğu olarak, yeni ilgi 
alanlarınız var. Bunlar sizi grup 
etkinliklerine katılmaya ve kişisel 
sorumluluklara yöneltecek. Çalış-
mak, yemek yemek, uyumak ve 
evdeki görevlerinizi yerine getir-
mek gibi eskiden yapmakta olduğu-
nuz birçok şeyi yine yapacaksınız; 
ama yeni ilgi alanlarınız yaşamı-
nızın merkezine yerleşecektir. 

Birisini sevdiğinizde, onunla birlik-
te olmak ve onu hoşnut etmek is-
tersiniz. Artık Tanrı’yı sevdiğinize 
göre, O’nunla vakit geçirip yaptığı-
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nız her şeyde O’nu hoşnut etmek 
isteyeceksiniz. 

Bizler Babamız’ın Krallığı ve O’nun 
yeryüzünde yaptıklarıyla çok yakın-
dan ilgileniyoruz. Tanrı, İsa hakkın-
daki iyi haberin bildirilmesi aracılı-
ğıyla insanları Kendisine getirir. 
Kilisesini inşa etmektedir ve bizleri 
de Kendisiyle birlikte çalışmaya 
çağırmıştır. Bu çok büyük bir ayrı-
calıktır! 

B. YENİ ETKİNLİKLER 

Tanrı’nın Egemenliği’ne olan yeni 
ilginiz sizi huzurlu ve mutlu kıla-
caktır. Aşağıda, yaşamınıza yeni bir 
amaç ve anlam verecek bazı etkin-
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likler göreceksiniz. 

İmanlılar Topluluğuna Katılmak 

Tanrı’nın Mesih inanlıları için olan 
planı, yerel imanlılar topluluğunun 
bir üyesi olmalarıdır. Bu plana 
uygun olarak, birbirlerine yakın 
yerlerde oturan imanlılar, Tanrı’ya 
tapınmak, birbirlerine cesaret 
vermek. Kutsal Kitap’ı çalışmak ve 
imanlarını İsa Mesih’i tanımaya 
ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak 
için düzenli bir şekilde bir araya 
gelirler. 

Bu toplantılar, birisinin evinde ya 
da bu amaç için Tanrı’ya adanmış 
bir binada yapılabilir. Bu toplantı-
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lara mümkün olduğu kadar sık 
gitmek ve arkadaşlarınızı da 
Müjde’yi duymaları için birlikte 
götürmek isteyeceksiniz. Mesih’ 
teki kız ve erkek kardeşlerinizle 
paylaştıktan ve en önemlisi, bu 
toplantılarda Kendisiyle bir araya 
geldikçe Rab’bin verdiği huzurdan 
zevk alacaksınız. 

Mümkün olan en kısa zamanda 
Tanrı’ya hizmet eden ve Müjde’yi 
bildiren bir topluluğun üyesi olmak 
isteyeceksiniz. Kilisenin programı-
na katılarak avantaj ve bereketleri-
nin tadını çıkartın. Bu dersler iyi bir 
üye olmanıza yardımcı olacaktır. 

Bir gün vaiz ya da başka bir imanlı, 
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söylediği bir sözle bilmeden alın-
manıza neden olsa ne olur? Bir 
ailede bir çocuk bir diğerini incitti-
ğinde çocuklar genelde bu yüzden 
ailelerini terk etmezler. Ama kilise-
de böyle bir şey olduğunda bazı 
imanlılar, "O beni incitti. Artık kili-
seye dönmeyeceğim. Rab'be evde 
tapınacağım" derler. Dikkatli olun! 
Bu, Şeytan’ın bir imanlıyı zayıflat-
mak ve onu Rab'den ayırmak için 
kullandığı, en sevdiği hiledir. 

Babanız’ın, çocuklarının kendisiyle 
birlikte kendi evinde buluşmasını 
beklediğini hatırlayın. Ev mütevazı 
olabilir ve kilisedeki herkesle aynı 
düşünceleri paylaşmıyor olabilirsi-
niz, ama ruhunuzun ihtiyacı olan 
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yiyeceği almak için Mesih’teki er-
kek ve kız kardeşlerinizle Babanız’ 
ın sofrasında buluşmaya ihtiyacınız 
vardır. 

İbraniler 10:25 Bazılarının alıştığı 
gibi, bir araya gelmekten vazgeç-
meyelim; o günün yaklaştığını 
gördükçe birbirimizi daha da çok 
yüreklendirelim. 

Kutsal Kitap’ı Okumak 

Kutsal Kitap’ı her gün okumanın 
önemini daha önce bildirmiştik. 
Ailenizin imanlı diğer üyelerinin her 
gün Kutsal Kitap okuması ve dua 
için size katılmasını sağlayabilir 
misiniz? Buna, ailenin birlikte ta-
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pındığı zaman denir. Bunu her gün 
ailece yapmak aileniz için gerçek 
bir bereket olacaktır. Tanrı’nın 
sözünden paylaştığınız gerçek size 
yol gösterecek ve güçlendirecektir. 
Bir araya geldiğinizde ailenizdeki 
her bir kişinin gereksinimleri için 
dua etmek üzere birlikte zaman 
harcayın. 

Dua: Ne Zaman Dua Edilmeli? 

Dua, bir imanlının yapabileceği en 
önemli şeylerden biridir. Tanrı sizi 
yanıtladığında, Tanrı’yla birlikte 
çalışıyorsunuzdur. Bu yüzden dua 
etmek için zaman ayırın. 

Güne duayla başlayın. Bunu yaptı-
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ğınızda, günlük sorunlar için fizik-
sel, ahlaksal ve ruhsal güç alacak-
sınız. 

Yemek yemeden önce, verdiği 
yemek için Tanrı’ya teşekkür edin. 

Sabah ya da akşamları, mümkünse 
ailenizle birlikte, değilse de tek 
başına bir tapınma zamanı geçirin. 

Kilisede düzenlenen toplantılardaki 
dua zamanlarında ya da toplantı 
başlamadan önce kiliseye gittiğini-
zde bu zamanları dua etmek için 
kullanın. Tanrı, "Evim dua evi ola-
cak" dedi. 

Bereketleri için O’na teşekkür 
ederek ya da O’ndan yardım iste-
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yerek yüreklerinizi her zaman Tan-
rı’ya getirin. Babanız’la bu şekilde 
konuştuğunuzda her zaman söz-
cükler kullanmanız gerekmez; O 
sizin düşüncelerinizi bilir. 

Geceleri yatmadan önce, gün 
boyunca sizi gözettiği için Tanrı’ya 
teşekkür edin. Yapmış olduğunuz 
herhangi bir yanlış için O’ndan 
bağışlamasını dileyin ve gece için 
kendinizi O’nun ellerine teslim 
edin. 

Dua: Nasıl Dua Etmeli? 

Kendi kendinize, "Ama ben nasıl 
dua edileceğini bilmiyorum!" diyor 
olabilirsiniz. Dua etmek zor bir şey 
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değildir. Tanrı’yla bir arkadaşınızla 
konuşur gibi konuşun. Kutsal Ruh 
bunu yapmanıza yardımcı olacak-
tır. 

Tanrı’nın sizin için yapmış olduğu 
her şey üzerinde düşünün ve bere-
ketlerinden ötürü Tanrı’ya teşekkür 
edin. Kendinizin ve sevdiklerinizin 
gereksinimleri için O’na dua edin. 
Dostlarınız ve akrabalarınızın kur-
tuluşu için dua edin. Vaiziniz, kili-
seniz, Mesih’teki kız ve erkek kar-
deşleriniz ve Tanrı’nın dünyanın 
her yanındaki işi için dua edin. Yeni 
inanlılar ve onların sorunları için 
dua edin. Ülkeniz için dua edin. 
Sadece dua etmeye başlayın. 
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İsa, dualarınızda kullanabileceğiniz 
bir örnek verdi. 

Rab’bin Duası 
(Matta 6:9-13) 

Göklerdeki Babamız, 
Adın kutsal kılınsın 
Egemenliğin gelsin 

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de 
Senin istediğin olsun. 

Bugün bize 
gündelik ekmeğimizi ver. 
Bize karşı suç işleyenleri  

bağışladığımız gibi, 
Sen de bizim suçlarımızı  

bağışla. 
Ayartılmamıza izin verme. 
Bizi kötü olandan kurtar. 
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Çünkü egemenlik, güç ve yücelik 
Sonsuzlara dek senindir! 

Amin. 

C. YENİ TANIKLIK 

Tanıklık 

Bunun anlamı, diğer insanlara Tan-
rı’nın sizin için neler yapmış oldu-
ğunu anlatmaktır. Bunu evinizde, 
sokakta, kilise toplantılarında, hat-
ta mektup yazarak bile yapabilirsi-
niz. Tıpkı başka insanların size Me-
sih’ten söz ettikleri gibi, siz de 
dostlarınıza ve akrabalarınıza Me-
sih’ten söz edebilirsiniz. Onların 
Rab’bi kabul etmeleri ve cehenne-
me gitmemeleri için dua edin. 
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Kutsal Kitap, Mesih’e olan imanımı-
zı insanların önünde bildirmemize 
ve diğer insanlara O’nun bizim Kur-
tarıcımız olduğunu söylememiz 
gerektiğinin altını çizer. Mesih, 
"Benim için tanıklar olacaksınız" 
demiştir. Eğer cesarete ihtiyacınız 
varsa, Tanrı’dan cesaret isteyin; O 
size cesaret verecektir. Binlerce 
insan tıpkı sizin gibi, tanıklık et-
mekten korkuyordu. Ama korkuları-
nı yendiler ve Mesih için tanıklık 
ederek büyük bir bereket ve yeni 
bir güç buldular. Rab İsa şöyle dedi: 

Matta 10:32 İnsanların önünde 
beni açıkça kabul eden herkesi, 
ben de göklerdeki Babam’ın 
önünde açıkça kabul edeceğim. 
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Markos 8:38 Bu vefasız ve günah-
kâr kuşağın ortasında, kim benden 
ve benim sözlerimden utanırsa, 
İnsanoğlu da. Babası’nın görkemi 
içinde kutsal meleklerle birlikte 
geldiğinde o kişiden utanacaktır. 

Rab’be İlahi Söylemek 

İlahi söyleyip müzik yapmak, Tanrı' 
nın insanlara verdiği harikulade 
armağanlardan biridir. Evde ya da 
kilisede, ilahileriniz kendinize ve 
başka insanlara yardım edecek, 
cesaret verecek ve bereket olacak-
tır. Sesiniz ilahi söylemek için çok 
iyi olmasa da bunun bir önemi 
yoktur; önemli olan, yüreğinizde 
Tanrı’ya şükretmenizdir. 
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Koloseliler 3:16 Mesih’in sözü 
bütün zenginliğiyle içinizde yaşa-
sın. Tam bir bilgelikle birbirinize 
öğretin, öğüt verin, mezmurlar, 
ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek 
yüreklerinizde şükranla Tanrı’ya 
nağmeler yükseltin. 

D. YENİ ORTAKLIK 

Müjde’yi Bildirmek 

Bu, kilisenin çok önemli bir etkinli-
ğidir. Bazıları bütün zamanlarını bu 
işe vermek için çağrılmışlardır. 
Tanrı onlara vaizler ve müjdeciler 
olma sorumluluğunu vermiştir. 
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Vermek 

Babamız herkese karşı cömerttir. 
O’nun çocukları olarak bizlerin de 
O’nun gibi davranmayı öğrenmemiz 
gerekir. Vermemizin en önemli 
nedeni budur. Başka insanlara 
vermek, Tanrı’ya ait olduğumuzu 
göstermenin yollarından biridir. 
Kilise sunularına verdiğimiz para-
yla birçok insana yardım edilir. Bu 
paranın bir kısmı giyeceğe ihtiyacı 
olan kız ve erkek kardeşlerimize 
ulaştırılır. Bir kısmı, zamanının 
tümünü hizmete ayırabilmesi için 
vaize gider. Bir kısmı kilisenin elek-
trik, su ve bakım masraflarına 
ayrılır. 



 

 

101	

Paramız aynı zamanda Kutsal Ki-
taplar, ilahi kitapları ve müjdeci 
yayınlarını satın alınmasında da 
kullanılabilir. Müjdeci radyo ve 
televizyon programlarının (örneğin 
Sat7Türk) ödemeleri için kullanı-
labilir. Tanrı, çocuklarına, diğer 
insanlara kurtuluş planından söz 
etmek gibi önemli bir iş vermiştir. 
Paramızı vererek bu önemli işi 
yapma konusunda büyük pay 
sahibi oluruz. 

Kutsal Kitap’ta, paramızın onda 
birini (ondalık) Tanrı’nın işi için 
vermemiz buyrulur. Birçok imanlı 
bunu yapar. Para kazanmak için 
sahip oldukları her şeyin Tanrı’dan 
geldiğini kabul ederler. Buna karşı-
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lık olarak, on günde kazandıkları 
paranın bir günlüğünü Tanrı’ya 
verirler. Onuncu gün kazanılan 
para, kiliseyi Müjde’yi bildirme 
işinde desteklemek için kullanılır. 

Cömertçe veren imanlılar, Tanrı’yla 
ortak olmanın verdiği sevinci keş-
federler. Aynı zamanda kendi ihti-
yaçlarının da karşılandığını görür-
ler. Siz de bu harikulade şeyleri 
kendi hayatınızda keşfedebilir-
siniz! 

İsa şöyle dedi: 

Luka 6:38 Verin, size verilecektir. 
İyice bastırılmış, silkelenmiş ve 
taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza 
boşaltılacak. 
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Vermeniz üç tür bereket getirir: 

Ruhsal bereket. Tanrı’nın olmanızı 
planladığı türde biri, başka insan-
lara karşı cömert davranan biri 
haline gelirsiniz. 

Tatmin duygusu. Tanrı’nın ailesi-
nin, yükün kendinize düşen kısmını 
taşıyan güvenilir bir üyesi olmak-
tan ötürü mutluluk duyarsınız. 

Güvenlik. Tanrı bütün ihtiyaçları-
nızı karşılamayı vaat eder. Siz O’na 
itaat ettikçe Tanrı’nın size bakaca-
ğına güvenebilirsiniz. Binlerce 
Mesih inanlısı, Tanrı’nın kendilerini 
asla yan yolda bırakmadığını size 
kendi deneyimlerinden anlata-
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bilirler. 

Malaki 3:10 Tapınağımda yiyecek 
bulunması için bütün ondalıkları-
nızı ambara getirin. Beni bununla 
sınayın diyor Her Şeye Egemen 
RAB. ‘Göreceksiniz ki, göklerin 
kapaklarını size açacağım, üzeri-
nize dolup taşan bereket yağdıra-
cağım.’ 

2.Korintliler 9:7 Tanrı sevinçle 
vereni sever. 

Elinizden Gelen Her Şekilde Yardım 
Etmek 

Kiliseyi süpürmekten, evinizde ço-
cuklar için bir Kutsal Kitap dersi 
vermeye kadar, Rab için her ne iş 
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yaparsanız yapın bu sizin ruhsal 
bakımdan gelişmenize yardımcı 
olacaktır. Vaizinize Rab için ne 
yapabileceğinizi sorun. 

Kilise Organizasyonunuza Katılmak 

Kilisenizde birkaç organizasyon 
olabilir. Pazar okulunuz varsa her-
kes içindir. Burada derslere sadık 
bir şekilde katılabilir ve Tanrı sözü-
nü sistemli olarak çalışabilirsiniz. 
Bu fırsatı kaçırmayın.  

Erkekler, kadınlar, gençler ve ço-
cuklar olmak üzere bütün bu grup-
lara yönelik organizasyonlar da 
olabilir. Toplantılarında Rab'be 
tapınır ve O’nun için çeşitli projeler 
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gerçekleştirirler. Bu gruplardan 
birine katılın. 

Çok Fazla Etkinlik mi? 

Bu etkinliklere bazı insanlar kadar 
fazla zaman harcayamazsanız en-
dişelenmeyin. Rab bunu anlar ve 
size yapabileceğiniz kadarını yap-
makta yardım eder. 

Yeni yaşamınızdaki bu etkinlikleri 
seveceksiniz. Başka insanların 
sonsuz cezadan kurtulup sonsuz 
yaşamı bulmalarına yardımcı oldu-
ğunuzu bilmek ruhen tatmin edici 
bir şeydir. Rab yaptıklarınız için sizi 
ödüllendirecektir. 
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Birinci üniteyi bitirdiğinize göre, 
ÜNİTE 1 için olan soruları yanıtla-
maya hazırsınız. Buna başlamadan 
evvel ise önceki dersleri gözden 
geçirin.  


