
Kutsal Kitabı okuma 
ipuçları

Kutsal Kitabı okumaya başladığında 
aşağıdaki kitapçıklarla 
başlayabilirsin:

1. Luka

2. Havarilerin Faaliyetleri

Okumadan önce dua ediyoruz: 
„Rab, okuyacağımı anlayabilmem 
için bana yardım et.“

Okuduğumuz ayetleri daha iyi 
anlamak ve uygulamak için arka 
taraftaki soruları soruyoruz.

Düşüncelerimizi, sorularımızı ve 
Allah'ın bize söylediklerini 
paylaşabilir veya not alabiliriz.
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Kutsal Kitabı beraber 
okurken...

Şöyle yapabiliriz:

1. Hal hatır sorma: Nasılsın?
2. Değerlendirme: Geçen sefer 
öğrendiğimiz şeyleri nasıl 
uyguladık?
3. Şükretme: Geçen hafta 
yaşadığımız iyi şeyler için 
hamdedelim.

4. Okuma Ayetleri beraber yüksek 
sesle okuyalım. Bunları 
anlayabilmek için Rab'den yardım 
dileyelim.
5. Tekrarlama Kitaba bakmadan 
ayetleri beraber tekrarlayalım.
6. Anlama Aşağıdaki soruları 
cevaplayalım:

Kafa: Burada neler 
öğreniyoruz? (Allah / İsa
Mesih / insan / ... hakkında)

Yürek: Yüreğime ne dokundu? 
(İnsanlar nasıl hissetmiş? 
Ben nasıl hissediyorum?)

El: Bunu nasıl uygulayabiliriz? 
(Neyi örnek alalim? Bunu 
kiminle paylaşalım?)

7. Hedef belirleme: Gelecek toplan-
tıya kadar hangi hedefimiz var?
8. Dua: Birbirimiz için dua edelim

Önemli olan:

· Okuduğumuz ayetlere 
  odaklanıyoruz
· Herkes katılıyor
· Birbirimizi teşvik ediyoruz
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