
Tanrı’yla zaman geçirmek
Bir kişiyi tanımak için onunla düzenli bir ilişkimiz olması gerekir. Tanrı’yla olan ilişkimizde de bu 
böyledir: O’nu daha iyi tanıyabilmek için, O’nunla zaman geçirmeye ihtiyacımız var.

Tanrı’yla zaman geçirme amacımız

• Tanrı’ya tapınmak: O tapınmaya, hamda ve övgüye layıktır. Tanrı O’nun için zaman 
harcamamıza layık değil midir?

• Tanrı’yla konuşmak: Bizim için önemli olan şeyleri, kalbimizdekileri O’nunla paylaşırız. 
Tanrı’nın bize konuşması ve bizi yönlendirmesi için O’na kulak veririz.

• Tanrı’dan öğrenmek: Rab bize O’nun Sözü olan Kutsal Kitap ve Ruh aracılığıyla gerçeği 
öğretmek ister. Bu bizim ruhsal gıdamızdır ve büyümemiz için gereklidir.

Kutsal Kitap’tan örnekler

Aşağıdaki Kutsal Kitap’tan alınmış örneklere bakın: Bu ayetlerde kimlerden bahsediliyor? Bu kişiler
Tanrı ile ne zaman, nerede ve nasıl zaman geçiriyor?

Ayet Kim? Ne zaman? Nerede? Ne yaptı?

Mezmur 5:3
Davut sabah vaktinde ? dua ediyor ve cevap

almak için bekliyor

Daniel 6:11

Markos 1:35

Luka 6:12

Elçilerin İşleri 10:9

Elçilerin İşleri 16:25

Tanrı’yla buluşma zamanımız için birkaç araç ve ipucu

Kutsal Kitap: Bir bölüm okuyup onunla ilgili düşünün ve dua edin. Ardından sırasıyla kafa-yürek-el
sorularını sorabilirsiniz:

Kafa: Burada neler 
öğreniyorum?

Yürek: Yüreğime ne 
dokundu?

El: Bunu hayatımda nasıl 
uygulayabilirim?

Yer: Tanrı’yla zaman geçirmek için rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere gidin.

Zaman: Tanrı’yla buluşmak için kendinize her zaman uygun olabileceğiniz bir zaman bulun.

Plan: Kutsal Kitap’tan okumak için bir bölüm seçin. Başlangıç olarak, Luka ve Elçilerin İşleri’ni 
(İncil’de) okumayı tercih edebilirsiniz.

Not almak ve paylaşmak: Düşüncelerinizi ve Tanrı’nın size söylediklerini yazabilir veya 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, sizin ve arkadaşların dua isteklerini, Tanrı’nın 
dualarınızı nasıl cevapladığını veya kalbinize dokunan ayetleri de not edebilir ve paylaşabilirsiniz.

Tanrı’yla zaman geçirmek için hedefim

Zaman:  _____________________________    Yer:  ______________________________

Plan: ____________________________________________________________________ 

Bu belge kamu malıdır. Kısıtlama olmaksızın kullanılabilir, çoğaltılabilir ve uyarlanabilir. Versiyon 1.2
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