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*29 Ağustos–4 Eylül

Dâhil Olmak için
Heyecan Verici Bir Yol

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Yaratılış 1:1, 2, 26; Mısırdan Çıkış
18:21–25; 1. Korintliler 12:12–25; Elçilerin İşleri16:11–15, 40; Elçilerin
İşleri4:31; Elçilerin İşleri12:12.
HATIRLAMA METNI: “O zaman İsa öğrencilerine, “Ürün bol, ama
işçi az” dedi. “Bu nedenle ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü
kaldıracak işçiler göndersin.” (Matta 9:37, 38).

B

irisi, “Sayılarda güç vardır” dedi. Bir bakıma bu doğrudur. Bir grup
insanla birlikte egzersiz yapmanın her gün tek başına egzersiz yapmaktan sizi çok daha fazla motive ettiğini hiç fark ettiniz mi? Birçok
insan başka insanlarla birlikte egzersiz yapınca daha fazla egzersiz yapacaklarına ve daha fazla zevk alacaklarına inandıkları için sağlık kulüplerine, spor
salonlarına ve tesislerine yazılıyorlar. Benzer bir şekilde Tanrı bizi dostluklar
için yarattı. Bizler sosyal varlıklarız ve egzersiz de geçerli olan birçok şey
yaşamda da geçerli: Bir sosyal destek sistemine sahipsek daha iyiyiz. Bu
özellikler ruhsal konularda geçerlidir.
Kutsal Kitap boyunca küçük gruplar Tanrı’nın imanımızı güçlendirmek,
O’nun sözü hakkındaki bilgimizi arttırmak, dua yaşamımızı derinleştirmek
ve tanıklık edebilmemiz için bizi donatmak üzere kullandığı yöntemlerden
biri olmuştur. Baba, Oğul ve Kutsal bir küçük grup hizmetinde yer alırlar.
Musa bir küçük grup lideriydi. İsa öğrencilerinden küçük bir grup kurdu
ve elçi Pavlus Roma dünyasını küçük bir müjdeci arkadaş grubuyla dolaştı.
Bu haftanın dersi boyunca küçük grupların Kutsal Kitap’taki temeli üzerinde duracağız ve sizler katılmak için heyecan verici bir yol bulacaksınız.
*5 Eylül Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

30 Ağustos

Küçük Gruplar: İlk Tanrı’nın Fikri
Yaratılış 1:1, 2, 26; İbraniler 1:1, 2; ve Efesliler 3:8, 9 ayetlerini oku.
Bu ayetler Tanrılık’ın birliğini nasıl ortaya koyar?

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Yaratılış’a birlikte katıldılar. Her birinin farklı
işleri vardı fakat ayrılmaz bir birliktelik içinde çalıştılar. Baba, Usta Tasarımcı
ve büyük mimardı. Planlarını Yaratılış’ta Kutsal Ruh ile uyum içinde olan,
aktif vekili İsa aracılığıyla uyguladı.
Böylesine güçlü olan doğaüstü bir iş bizim kavrayışımızın çok ötesindedir.
Açıkça kavrayabileceğimiz şey, sadece yaratılmış dünyanın ve evrenin gerçekliği değil, her şeyi Tanrı’nın yarattığıdır (bkz. Romalılar 1:18-20).
Küçük gruplar ilk önce Tanrı’nın fikriydi. Her ne kadar birisinin Tanrı’nın
gizemli yönleri hakkında mukayeseler kullanırken dikkatli olması gerekse
de, genel bir tanesini kullanalım ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kurtuluş tarihinde ilk “küçük grubu” oluşturdular. İnsan ırkının yaratılışına ve Düşüş’ten
sonra da kurtuluşuna birlikte katıldılar.

Yuhanna 10:17, 18 ayetlerini Romalılar 8:11; ve 1. Korintliler 15:15
ayetleri ile karşılaştır. Mesih’in dirilişi kurtuluş planında Baba,
Oğul ve Kutsal Ruh’un birliğini nasıl göstermiştir?

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh açık bir amaçla, insan ırkını kurtarma amacıyla
“küçük bir grupta” birleşmişlerdir. “Kurtuluş planı sonsuzluktan beri Ebedi
maksatlar içinde kendi yerini almıştır.” Ellen G. White, Fundamentals of
Mesihian Education (Hristiyan Eğitiminin Temelleri), s. 186. Tanrı için
mümkün olduğunca çok insan kurtarmaktan daha önemli bir şey yoktur
(1.Timoteos. 2:4, 2.Petrus 3:9). Küçük gruplar bu haftanın dersinde çalışacağımız birçok amaca hizmet edebilir, fakat en önemli amaçları kayıp
insanları İsa’ya kazandırmaya odaklanmaktır. Yani, küçük gruplarla çalışmakla sadece kendimize değil diğerlerine de yardımcı olabiliriz. Yani, küçük
gruplarımızın nihai hedefi can kazanmak olmalıdır.
Tanrımız’ın birliğinin sırrı üzerinde düşün. Anlamak zor, öyle
değil mi? Fakat tam olarak anlamadığımız bir şeye hala inanabilir ve güvenebiliriz, doğru mu? Konu imana geldiğinde neden
Hristiyanlar böylesine önemli bir ilkeyi takip etmeli?
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PAZARTESI 31 Ağustos

Kutsal Yazılar’da Küçük Gruplar
Kutsal Kitap küçük grupların dua ettiği, birlikte zaman geçirdikleri, birbirlerini cesaretlendirdiği ve Mesih için birlikte çalıştığı birçok örnek sunar. Bu
gruplar Tanrı’nın halkına sorumlulukları paylaşmayı ve farklı armağanlarını
en etkili şekilde kullanmayı sağladı. Demek ki, küçük gruplar Rab’be her
birimizi tam olarak kullanması için olanak sağlar.

Mısır’dan Çıkış 18:21–25 ayetlerini oku. Musa’nın kayınbabası Yitro
tam vaktinde, Musa için çok önemli bir fark yaratan hangi tavsiyede
bulundu? Neden bu plan çok hayati önemdeydi?
İsrail’in kampındaki her bir birey, Tanrı’dan korkan bir görevli tarafından
yönetilen on kişilik bir grubun bir parçası oldu. Bu küçük gruplar sorun
çözme yerleriydiler fakat bundan daha fazlasıydılar. Sorunların önlenebileceği ve ruhsal yaşamın beslenebileceği paydaşlık gruplarıydılar. Tanrı’nın
İsrail için planlarının paylaşılabileceği öngörü yerleriydiler. İnsanlar bu gibi
gruplarda karşılaştıkları tüm sorunlarda hep birlikte çalışmalarına yardım
edebilecek sıkı ve birbirlerini önemseyen ilişkiler geliştirebilirdi. Kuşkusuz,
bugün olduğu gibi, insanların diğerlerinin kendilerine yardım edebileceği
sorunları vardı. Küçük gruplar sıcak ve şefkatli paydaşlık, ruhsal büyüme ve
sorun çözümü için fırsatlar sağlar.
Küçük grup uzmanlarının bize ideal grup etkileşimi için sayının altı ile on
iki insan arasında olduğunu söylemesi çok ilginç. Bu tam da Musa ve İsa’nın
kendi gruplarını oluştururken kullandığı sayıydı.

Luka 6:12, 13; Matta 10:1; ve Markos 3:13–15 ayetlerini oku. İsa’nın
küçük grup hizmetinin bir parçası olmaları için öğrencileri çağrısında ve seçimindeki iki yönlü amacı neydi?
İsa’nın öğrencileri çağırmaktaki amacı hem ruhsal hem de pratik olarak onları dünyaya hizmetlerine hazırlamaktı. O’nunla paydaşlık ederek
lütufta büyüyeceklerdi. Küçük grup toplantılarının çerçevesinde nasıl daha
iyi hizmet edeceklerini öğreneceklerdi. Günden güne, İsa’nın etrafındaki
insanların ihtiyaçlarına hizmet ettiğini izleyerek, kendi armağanlarını nasıl
kullanacaklarını öğreneceklerdi. İsa’nın küçük gruplarla amacı ruhsal besleme ve müjdecilikti.
O zamanda, o yerde mucizevi bir şekilde İsrail’i kurtaran Allah’ın,
bugün senin de dua ettiğin, dayandığın ve güvendiğin Allah olduğunu nasıl her zaman aklında tutabilirsin?
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SALI

1 Eylül

Hizmet İçin Organize Olmuş
1. Korintliler 12:12–25 ayetlerini oku. İnsan bedeni küçük gruplarda birlikte çalışmanın mükemmel bir örneklemesini nasıl sağlıyor?

Pavlus sadece kilise hayatındaki ruhsal armağanların önemini ortaya koymaz, onların nasıl organize edilebileceği üzerine bir model de tavsiye eder.
Ruhsal armağanları Mesih’in bedeni bağlamında ve nasıl çalışabileceklerini
konu eder.
Anatomi ve fizyoloji üzerine yapılmış bir çalışma vücuttaki organların
birbirleriyle bağlantılı farklı bir ilişki içinde organize olduklarını ortaya koyar.
Örneğin, sindirim, kalp damar, solunum ve iskelet sistemleri vücudun
karmaşık organ sistemlerinden sadece bir kaçıdır. Ruhsal armağanlar bedenin farklı bölümleri gibidir. Sistemler veya gruplar içinde organize edildiklerinde en iyi şekilde işlev görürler.
Doğrusu, birçok durumda yalnız başına iş göremezler. Vücutlarımız
bağımsız çalışan, birbirinden ayrı organlar yığını değildir. Her vücut işlevi
ortak bir amaç için birlikte çalışan, sıkı sıkıya bağlanmış bir sistem içinde
organize olur.
Tüm bunlar içinde ruhsal armağanlarımızı en iyi şekilde kullanabileceğimiz çevre hakkında bize bir şey söylüyor. Yanlış başımıza çalıştığımızda
cesaretimizi yitirmek kolaydır fakat benzer çıkarlara ve hedeflere sahip olan
küçük bir grup insanın parçası olduğumuzda çabalarımızın çok daha iyi
odaklandığını ve büyük oranda arttığını görürüz.
Küçük gruplar ruhsal armağanlarımızı kullanmamız ve yerel bir topluluğun Müjdecilik hizmetinin kalbi haline gelmemiz için en iyi çevreyi sağlarlar.
Ellen G. White küçük grupların değerini şu sözlerde vurgular: “Yanılmaz
Kişi bana Hristiyan çabasının bir temeli olarak küçük grupların oluşturulmasını gösterdi. Eğer kilise üyelerinin sayısı çoksa, sadece kilise üyeleri için
değil, fakat imansızlar için de çalışan küçük gruplar oluştursunlar. Bir yerde
sadece iki veya üç tane gerçeği bilen kişi varsa kendilerini bir işçi grubu
içinde şekillendirsinler. Sevgi ve birlik içinde hep birlikte yakınlaşarak, ilerlemek için birbirlerini teşvik ederek, diğerlerinin yardımı ile her biri teşvik alarak ve güçlenerek birlik bağlarını kopmaz olarak korusunlar. - Testimonies
for the Church (Kilise İçin Tanıklıklar), cilt. 7, s. 21, 22.
Küçük grup hizmeti her bir üyenin ruhsal olarak büyümesi, yakın paydaşlığı tecrübe etmesi ve Tanrı vergisi armağanlarını hizmette kullanması için
Tanrı tarafından emredilmiştir.
Ellen G. White’ın yukarıdaki ifadesi üzerine düşün. Kelime kelime
analiz et. Bu ilahi tavsiye senin kilisende nasıl uygulanabilir?
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ÇARŞAMBA 2 Eylül

Yeni Ahit Küçük Grupları
Yeni Ahit kilisesi büyüme içinde patladı. Bir kaç kısa yıl içinde küçük bir
imanlı grubundan on binlerce insanın ibadet ettiği gruplara dönüştü. Bu
imanlı akınına ve hızlı büyüme olayına katkıda bulunan birçok faktör vardı.
İsa’nın hizmeti müjdenin tohumlarını ekti ve kalabalıkları öğrencilerin
vaazlarını kabul etmeleri için hazırladı. Mesih’in göğe yükselişinden sonra,
Pentikost gününde, Kutsal Ruh dua eden inançlı öğrencilerin üzerine güçlü
bir şekilde indi. Yeni Ahit kilisesinin hızlı büyümesine katkıda bulunan
faktörlerden birisi de onların küçük gruplar şeklinde organize olmuş yapılarıydı. Küçük gruplar bir fark yarattı.

Elçilerin İşleri16:11–15, 40; ile Elçilerin İşleri12:11, 12 ayetlerini
karşılaştır. Lidya iman etmesinden hemen sonra Pavlus’a hangi
davette bulundu? Pavlus ve Petrus hapisten bırakıldıktan sonra
nereye gitti?
Luka’nın Pavlus ile çalışmış bazı isimlerden bahsettiğini fark etmek heyecan verici. Onun için her birisi önemliydi. Onları ismen biliyordu. Müjdecilik
hizmetlerinde bir birlerini karşılıklı olarak desteklediler. Bahsettiği isim saysı
az olsa da küçük gruplarda bile birbirine yakın bir şekilde çalışmanın önemini kanıtlamaya yardım ediyor.
Bu insanların her biri diğerlerinden farklı armağanlara sahipti. Onlar
farklı geçmişlerden ve kültürlerden geliyorlardı. Olaylara bakış açıları her
zaman aynı değildi fakat her birinin Mesih’in işine yaptıkları değerli bir katkısı vardı. Armağanlarının, geçmişlerinin ve tecrübelerinin farklılığı kilisenin
büyümesine katkıda bulundu. Her biri geçmişlerinin ve İsa ile olan kişisel
tecrübelerinin zenginliğiyle Mesih’in görevine katkıda bulundu.

Elçilerin İşleri16:11–15, 40; ile Elçilerin İşleri12:11, 12 ayetlerini
karşılaştır. Lidya iman etmesinden hemen sonra Pavlus’a hangi
davette bulundu? Pavlus ve Petrus hapisten bırakıldıktan sonra
nereye gitti?
Yeni Ahit imanlıları düzenli olarak evlerde toplandılar. Hristiyan evleri
etkileşim merkezleri ve küçük grup hizmetinin kalbi haline geldi.
Kendi evinde veya bir arkadaşınla birlikte o kişinin evinde bir
küçük grup hizmeti başlatmayı düşündün mü? Zaten bir küçük
grup hizmeti üyesiysen, faydaları hakkında bu hafta Sebt Okulu
sınıfında neler paylaşabilirsin?
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PERŞEMBE

3 Eylül

Küçük Grup Dinamikleri
Küçük gruplar Tanrı’nın kilisesini büyütmek için kullandığı bir araçtır.
İnsanların sorunları ifade etmeleri ve karşılıklı kaygılarını tartışmaları için
“güvenli bölgeler” dir. Birbirine sahip çıkan ilişkiler bağlamında ruhsal
büyüme için fırsatlar sunarlar. Hristiyan olmayan birçok insan başlangıç
olarak bir evde gerçekleşen küçük bir grup toplantısına katıldığında, ilk defa
geleneksel bir kilise ibadetine katılmaktan daha rahat hissedecektir.

Elçilerin İşleri4:31, Elçilerin İşleri12:12, ve Elçilerin İşleri20:17–19,
27–32 ayetlerini oku. Bu Yeni Ahit gruplarındaki tüm farklı unsurları listele. Bu gruplar hangi aktivitelerde bulunuyorlardı?

İlk Hristiyanlar birbirleri için aracılık etmek, karşılıklı konular için dua
etmek, sıcak bir paydaşlık içinde paylaşmak, Tanrı Sözü’nü çalışmak, hizmet
için donatmak, sahte öğretmenlere karşı korunmak için birbirine yardım
etmek ve hep birlikte müjdecilik faaliyetlerine katılım amacıyla bir araya
geldiler.
Küçük gruplar büyük bir fark yaratırlar. Hizmette armağanlarını birleştiren,
müjdeleme için Kutsal Ruh’un gücüne odaklanan insanlar Rab’bin ellerinde
büyük bir silahtırlar.

Matta 9:37, 38 ayetlerini oku. İsa ürün hakkında ne diyor ve O’nun
bu problem için çözümü ne?
Öğrenciler müjdenin ilerlemesi için sadece zayıf ihtimaller gördüler fakat
İsa büyük fırsatlar gördü. İyi haberi onlarla “ürün bol” diyerek paylaştı ve
ardından problem işaret etti “ama işçi az” (Matta 9:37). Mesih’in çözümü
“Rab’be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin” oldu (Matta 9:38).
Küçük gruplar Mesih’in duasına bir cevaptır ve Mesih’in ürünü için gerekli
işçilerin sayısının katlanarak artmasını sağlar.
Tüm etkin küçük grupların odak noktası tanıklık ve hizmettir. Odak
noktası dışsal değil de içsel olan küçük grup hizmetleri tez zamanda ölür.
Küçük gruplar kendine hizmet eden ve bir tartışma grubundan biraz daha
fazlası haline gelirse amacında başarısız olacak ve varlığının temel sebebini
kaybedecektir. Küçük gruplar insanları İsa’ya yönlendirmek, onların İsa’da
imanlarını beslemek ve onları İsa için tanıklık yapmak üzere donatmak için
vardır.
Tanrı’nın seni kendi evinde küçük bir grup başlatmak üzere
çağırıyor olması mümkün mü? Tanrı’nın seni yapmaya teşvik ettiği
şey için dua etmeye neden başlamıyorsun? Belki de yaşamının
ruhsal açıdan en verimli zamanının eşiğindesindir.
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CUMA 4 Eylül
EK ÇALIŞMA: Yıllar önce, kıtanın büyük şehirlerinden birinin dışında
bulunan küçük bir Avrupa kilisesi Rab için önemli bir şey yapması gerektiğine karar verdi. Kilise durgundu. Yıllardır kimse vaftiz olmamıştı. Mevcut
durum devam ederse kilisenin pek geleceği yoktu. Pastör ve kilisenin
yöneticileri ısrarla dua ettiler ve dikkatli bir şekilde ne yapmaları gerektiğini
düşündüler.
Yeni Ahit’i çalışırlarken bir küçük grup hizmeti kurmaya karar verdiler.
Topluluktaki dokuz üye bu hayale katıldı. Kendilerini birlikte duaya ve kendi
küçük grup hizmetlerini nasıl etkili bir şekilde kuracaklarını çalışmaya
adadılar. Kısa bir süre sonra her biri kendi evlerini bir müjdecilik merkezi
haline getirmeye karar verdi. Gruplar armağanlarını çeşitli şekillerde kullanmayı öğrendi. Dua ve konukseverlik hizmetlerini başlattılar. Toplum içinde
dostluklar geliştirdiler. Nezaket dolu hareketleri ile ailelerine arkadaşlarına
ve eski Adventistlere ulaştılar. Küçük grup liderleri dokuz evde kırk misafirin
katılımıyla Kutsal Kitap çalışmalarına başladı. Kutsal Ruh’un yaptıklarına
şaşıyorlardı. Nihayetinde kırk kişiden on yedisi vaftiz oldu. Bu küçük, sönmekte olan kilisenin tanıklığı küçük grupların dev bir fark yarattığıdır. Onlar
Tanrı’nın birçok kilise üyesinin kilisenin görevine katılması için kullandığı
araçlardan biridir.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Sınıflarda Perşembe gününün dersinde altı çizilmiş olan her

küçük grubun ana unsurlarını biraz daha tartışın. Küçük bir grup
başka ne çeşit faaliyetlere katılabilir? Hangi yollarla küçük bir grup
daha önce hiç kullanılmamış özel armağanların gerçekten kullanılabilmesine yardımcı olabilir?

Ë Küçük grupların odak noktasının dışa dönük olarak devamı neden
çok önemli? Yani, her ne kadar bir grup kendi üyelerini besleyip desteklemeye yardımcı olabilse de, neden amacının müjdeyi duyurmak
olduğunu her zaman merkezde tutmalıdır? Neden küçük bir grup her
zaman yerel bir kiliseye de bağlı olmalıdır? Bu neden çok önemli?
Ì Hiç etkili bir şekilde çalışmayan ve nihayetinde ölen küçük bir
grubun bir parçası oldun mu veya böyle bir grup duydun mu? Neden
böyle olabileceği hakkındaki sebepleri tartışın.
Í Küçük grup hizmetiyle Avrupa’da neler olduğunu anlatan yukarıdaki hikâye hakkında düşün. Sence bu neden çok iyi bir sonuç verdi?
Birçok şekilde çok basit ama aynı zamanda çok etkili olan, yaptıkları
o şey neydi? Bir kilise binasının aksine, “daha güvenli” ev ortamından
çalışmak mahalleye veya topluma bir müjdecilik başlatmanın neden
etkili bir yolu olabilir?
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