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Bu yayının herhangi bir biçimde 
çoğaltılmasına, çevrilmesine, kullanılmasına, 
dağıtılmasına ve satılmasına tam izin 
verilmektedir. 
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Çoğalmayı Hedefleyin! 

Kilise artışının nüfus artışından hızlı olmasını 
istiyorsak, çoğalmamız gerekiyor. 

Bir müjdeci her gün 1.000 
kişiyi Mesih’e getirirse, tüm 
dünyanın kurtulması için 
37.000 yıl gerekecek. 

Öte yandan imanlılar Mesih 
öğrencileri olarak günde birer 
öğrenci yetiştirirlerse ve bu 
yeni öğrenciler de aynı 
ş e k i l d e b i r e r ö ğ r e n c i 
yetiştirirlerse, 37 yıl sonra 
tüm dünya kurtulur! 



2

Yaklaşımımızın Özü 

Basit 
Bunu yapabilirsiniz! Bu ilkeler o kadar basit ki 
ister genç ister yaşlı, ister eğitimli ister 
eğitimsiz, ister şehirli ister köylü, ister çekingen 
ister sokulgan, ister deneyimli ister acemi olsun 
‒ herkes tarafından uygulanabilir. Siz hep 
çoğalmakta olan basit kiliseleri kurmakla güçlü 
bir etki yapabilirsiniz. 

Çağdaş 
Tanrı’dan uzak olan insanlarda büyük bir etki 
bırakabilirsiniz! Çoğalabilecek kiliseler kurmak, 
İsa’nın sevindirici haberini paylaşmanın en etkili 
yollarından biri olarak belgelenmiştir. 

Durdurulamaz 
Siz Tanrı’nın tarihine, Müjde serüvenine 
katılabilirsiniz! Kilise kurma süreci başladı mı 
ivme kazanarak denet imden ç ıkabi l i r, 
durdurulamaz, önlenemez hale gelebilir. Bizim 
için denetimden çıkan bu süreci Kutsal Ruh sıkı 
denetim altında tutuyor. 
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Rengarenk ve Harika 
Bunu her yerde ve herkesle yapabilirsiniz! Basit 
kiliseler çeşitli etnik gruplarda, kültürel 
ortamlarda, ABD’deki üniversite kampüslerinde, 
eğitimsiz kişiler arasında, Afrika köylerinde, 
Asya mega şehirlerinde, iş yerlerinde, 
kafeteryalarda kurulmuş ve kurulmaktalar. 
İnsanlar toplandıkları her yerde İsa’yı tanıyıp 
kilise kurabilirler. 



4

Elçilerin İşleri’ne Göre İş Yapın 
Sadece İncil ilkelerine uymanız gerekir. 
Çoğalabilecek kiliseler Kutsal Kitap’a uygundur 
ve doğruca İncil’deki Elçilerin İşleri’ndeki 
örneğe dayanır. 

Geleceğin Temelini Atın 
Sürdürülebilir bir misyon stratejisi kabul edin! 
Yerel imanlıların sizi geçmelerini sağlayacak 
şekilde iş yapın ve en kısa sürede işleri onlara 
havale edin. 
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Beş Adım 

1. Dua 
İnsanlar için gözyaşı dökünceye kadar dua edin. 
Oruç tutarak dua edin. Yürüyerek dua edin. 
Tanrı’nın gördüklerini görmeyi, duygularını 
hissetmeyi dileyin. Müjdelediğiniz insanların 
yüreklerini ve zihinlerini açmasını bilen 
«esenliksever biri» için dua edin. Kültürü 
anlamak ve sevmek için dua edin. Rab size özel 
stratejiler versin diye dua edin. 
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2. Görüşmeler 
İnsanlarla oldukları yerlerde görüşün. İsa’yı 
tanımayanlarla takılın. Sıcak Hristiyan 
ortamından dışarı çıkın. Vaktinizi ve enerjinizi 
alan takım sorunlarına odaklanma ayartısına ve 
duygusal gereksinimine karşı koyun. İsa’nın 
izleyicisi bulunmayan insan gruplarını arayın. 
İ n s a n l a r l a t a n ı ş t ı k t a n s o n r a o n l a r ı 
arkadaşlarınızın yanına götürmeyin. Siz gidip 
onların arkadaşlarıyla tanışın. 

3. Yetiştirme 
İnsanları İsa öğrencileri olarak yetiştirin. Onların 
hayatına «yatırım» yapın. Onların dua edip 
İsa’yı kabul etmelerini ya da İsa’yı izlemek 
istediklerini söylemelerini beklemeden yatırım 
yapın. «Öğrenci olarak yetiştirme» müjdeleme 
ve anlamlı ilişkiler kurma anlamına gelir. 

İnsanları İsa öğrencileri olarak yetiştirmek, 
İsa’yı kişisel olarak tanımalarını, O’nu sevip 
sözünü dinlemelerini sağlamak anlamına gelir. 
Başka uluslara gitme ayrıcalığını vurgulayın ki 
Tanrı misyonu onların «ruhsal DNA»larının bir 
parçası olsun. 
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4. Toplanma 
Tanıştığınız insanlar arasında ruhsal konulara 
açık olanların gerçeği arayan başkalarıyla 
toplanmasına, takılmasına, ortak ilgilerini 
paylaşmasına, birlikte dua edip Kutsan Kitap’ı 
öğrenmesine imkân verin. Bazen en iyisi 
kimlerle, nerede ve ne zaman toplanacaklarına 
kendilerinin karar vermesine izin vermektir. 
İsa’nın sözleri ve öykülerine odaklanın. 
İnsanların dostlar topluluğu olarak toplanması 
için İsa’yı izlemek istediklerini söylemelerini 
beklemeyin. Topluluk kurmanın en iyi 
yollarından biri başkalarıyla yemek için 
toplanmak. İsa iki veya üç kişinin O’nun adıyla 
toplandığı yerde onların arasında bulunacağını 
vaat etti. Bu, en basit şekliyle bir «kilise»dir. 
«Kilise olmak» için başka bir şey gerekli 
değildir. Sağlıklı, hayat dolu bir kilisenin 
yetişmesi için daha çok şey gerekli olabilir (bkz. 
Elç. 2:42-47), ama kilisenin kurulması insanların 
birlikte toplanmasıyla başlar. 

5. Çoğalma 
Artışı planlayın. Yeni imanlılara toplantıların ve 
müjdelemenin sorumluluğunu üstenmeyi en 
baştan öğretin. Başkalarının yetişmesine, ruhsal 
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armağanlarını uygulamasına imkân vermek için 
olabildiğince arka planda kalın. Grubunuz 
birlikte toplanamayacağı kadar büyürse, yeni bir 
toplantı açmayı planlayın. 
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Topluluklarda Çalışın 

Yeni imanlıları eski arkadaşlıklarını sürdürmeye 
teşvik edin. Yeni imanlıyı kendi dünyanıza 
getireceğinize onun dünyasına gidin. Onu 
arkadaşlarınızla tanıştıracağınıza kendiniz gidip 
onun arkadaşlarıyla tanışın. Onu takıldığınız 
yerlere götüreceğinize takıldığı yeri öğrenip 
oraya gidin. 

Ciddi bağımlılık sorunları olan insanların eski 
arkadaşlarıyla tüm ilişkiyi koparmaları 
gerekecek, ama böyleleri azdır. Sizi ve İsa’yı 
insan topluluklarının içerisine getirecek kişileri 
arayın. Yeni bir arkadaşlar grubunu keşfetme 
sürecinden zevk alın! 
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Yönderlik Zincirleri 
 

İnsanları etrafınıza toplamaktansa, 2. Timoteos 2:2 
doğrultusunda yönderlik zincirleri kurun: «Birçok 
tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına 
da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere 
emanet et.» 

Pavlus Siz

! !

Timoteos Öğrenciniz

! !

Güvenilir kişiler Öğrencinizin öğrencisi

! !

Başkaları Öğrencinizin 
öğrencisinin öğrencisi
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Başkalarına Yetki Verin 

Kiliseyi kendi hizmetiniz üzerinde kurmayın, 
aksine, Efesliler 4:11-13 doğrultusunda 
başkalarına hizmet görevini yapmak için yetki 
verin: «[Mesih] Kendisi kimini elçi, kimini 
peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve 
öğretmen atadı. Öyle ki, kutsallar hizmet 
görevini yapmak ve Mesih’in bedenini 
geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz 
imanda ve Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, 
yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk 
düzeyine erişeceğiz.» 

 

Yeni imanlıları insanlarla İsa’yı bölüşmeye 
göndermek için önce kurs okuyup bitirsinler 
diye bekletmeyin. Tanrı yeni iman etmiş, 
olgunlaşmamış kişiler aracılığıyla güçlü şekilde 
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çalışıyor. Olgunlaşmamış kişilere İsa’yla ilgili 
öykülerini hâlâ anlatamayacaklarını ve 
başkalarını imana davet edemeyeceklerini 
hissettirmeyin. Aksine, onları İsa’yla ilgili 
deneyimlerini hemen başkalarıyla paylaşmaya 
teşvik edin! 

Daha büyük sorumluluğu sonra üstlenebilirler, 
ama bizim hep şunu sormamız gerekiyor: «Bu 
insana şu an hangi hizmet için donatabilirim?» 
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Ö-Y Grupları 

«SKA» Formatı – Toplantı yaptığınızda «SKA» 
modeline uymak çok önemli. Ö-Y (Öğrenci 
Yetiştirme) grubunun toplantısını üçe bölün ve 
her üçte birlik kısmın amacına bağlı kalın. Ö-
Y grupları basit öğrenci yetiştirmenin temelini 
koymaya yardım eder. Bu formatı öğrenip 
uygulamak ve başkalarına öğretmek kolaydır. 

S – Soru-cevap (kişiler hayata ilişkin kısa 
soru ve cevaplardan sonra tapınma ve 
birbirleri için dua) 

1. Şu soruyu sorun: «Ne için 
şükrediyorsunuz?» Sonra: «Tanrı’ya 
kısa şükran duaları sunalım! 

2. Şu soruyu sorun: «Paylaşmak 
istediğiniz bir ihtiyaç ya da itiraf etmek 
istediğiniz bir günah var mı?» Sonra: 
«birbirimiz için kısaca dua edelim!» 
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3. Şu soruyu sorun: «Geçen hafta Kutsal 
Kitap’tan ne öğrendiniz ve bunu 
hayatınızda nasıl uygulayacaksınız?» 

K – Kutsal Kitap etüdü 

Sadece şu üç soruyu sorun: 
1. Bu parça İsa / Tanrı hakkında ne 

söylüyor? 
2. Bu parça bizim hakkımızda ne söylüyor? 
3. Biz bununla ilgili ne yapacağız? 

Öğ r e n d iğ i m i z b u g e r ç e k l e r i n 
sonucunda hayatımız nasıl değişecek? 

A – Adanma (dua ve itaat) 
1. Dua. «Bu gerçekleri hangi üç 

kişiyle paylaşabilirsiniz?» (bu 
kişilerin İsa izleyicileri 
olmamaları tercih ediliyor) 
«Hemen iki kişilik gruplarda bu 
kişiler için dua edelim!» 
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2. İtaat. «Bugün öğrendiğim 
gerçeklerin sonucunda hayatım nasıl 
değişecek? Ben___ [falan şeyi 
yapacağım].» Kararınızı biriyle 
paylaşın ve duada «mühürleyin». 

3. Uygulama. Her toplantının sonunda 
öğrenilen gerçekleri diğer insanlarla 
paylaşma pratiğini yapmaya birkaç 
dakika vakit ayırmak önemlidir. 
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Bu üçüncü kısmı («A») grubunuza uygun 
olmadığı bahanesiyle atlamak isteyebilirsiniz, 
ama bunu yaparsanız, kiliseniz istediğiniz 
şekilde büyüyemeyecek. 
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Otoritenin Üç Seviyesi 

 Yeni imanlılara otoritenin üç seviyesini 
öğretirseniz, onlar kendileri bilge karar vermeye 
başlayabilirler. 

1. SEVİYE 
İncil’deki Buyruklar 
Tanrı’nın buyruklarını oy vermeksizin, 
tartışmaksızın yerine getirmek zorundasınız. O 
bizim Başkomutanımızdır. Kilise, İncil’de 
Mesih’in ve elçilerinin talep ettikleri temel 
hizmetlerin hepsini yerine getirdiği takdirde tam 
kurulmuş sayılır. 
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2. SEVİYE 
İncil’deki Prensipler 
(buyruklar değil) 
Bunlar buyruk olmadığı için imanlılar onlara 
uymak ya da uymamak konusunda özgürdür. 
Böyle prensiplere uymayı yasaklamayın, çünkü 
elçiler de bunları uygulayıp onayladılar. 

3. SEVİYE 
Kutsal Kitap’a dayanmayan gelenekler 
Geleneklere körü körüne uymayı asla talep 
etmeyin. Geleneklerin çoğu iyidir. İncil’deki 
buyrukların yerine getirilmesini engelleyen 
gelenekleri yasaklayın. 
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Temel Olan Yedi Buyruk 

Yeni imanlılara temel olan yedi buyruğu öğretin. 
Aslında İsa Mesih’in 150 kadar buyruğu var, 
ama insanları doğru yöne yöneltmek için yedi 
tanesi yeter. Daha ayrıntılı buyrukları sonra 
öğretebilirsiniz. 

1. Tövbe (ve iman) edin 
2. Vaftiz olun 
3. Rab’bin Sofrası’nı uygulayın 

(paydaşlık) 
4. Sevin (affedin) 
5. Dua edin 
6. Cömertçe verin 
7. Gidin, 

öğrencileri 
yetiştirin 
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Dört Aşama 
(G.Y.G.Y.) 

Başkalarına yetki verip başka yere gitmeniz 
gerektiğini asla unutmayın. Bunu hatırlamakla 
en baştan doğru yolda olacak, yolunuzu 
şaşırmayacaksınız. 

Gösterin 
Belirli bir hizmette deneyimli ve bilgili birisi 
genç imanlıya işi nasıl yapacağını gösterir veya 
daha çok itaat etmesini sağlayacak bilgiyi 
aktarır. Öğrenci yetiştirmenin amacı, İsa’nın 
buyruklarını yerine getirmektir. 

Yardım edin 
Sonra genç imanlı deneyimli imanlıya yönetme 
işinde yardım eder. Genç imanlı öğretinin nasıl 
uygulandığını bir kez görünce hemen bu 
aşamaya geçmeye başlayabilir. 
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 Deneyimli imanlı genç imanlıyla bir araya gelip 
onu eğitebilir. Genç imanlı illa deneyimli imanlı 
gibi öğretmek zorunda değil. Genç imanlı ilk 
defa hizmet ettiğinde iyi iş yapmazsa 
endişelenmeyin. Yüreği açıksa ve öğretilebilirse 
onunla çalışmaya devam etmeniz gerekir. 

 

Gözetin 
Deneyimli imanlı genç imanlının yönetmesini 
gözetir. Deneyimli imanlının genç imanlıyı 
yüreklendirmek için elinden geleni etmesi, 
insanlara hizmet etme cesaretini gösterdiği için 
onu başkalarının önünde övmesi gerekir. Sonra 
deneyimli imanlı genç imanlıyla bir araya gelip 
düşüncelerini paylaşarak onu geliştirir. 
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Yetki verin 
Deneyimli imanlı genç imanlıya yetki vererek 
başka bir yere gidip orada hizmet göstermeye 
başlar. Bu aşamada genç imanlı daha olgun 
kardeşinden bağımsız olarak, sadece sevgisiyle 
desteklenerek tek başına hizmet edebilir. 
Deneyimli imanlı ve genç imanlı artık eşit 
hizmetçiler olarak ilişkilerini sürdürebilirler. 

Bu aşamaları geçmek için oldukça uzun bir süre 
(bir iki yıl) gerekebilir, ama genç liderin (hatta 
yeni imanlı olanın) tek başına hizmet etmeye 
başlaması için sadece birkaç ay süre yetebilir. 
İlerleme hızı her özel duruma bağlıdır. 
Unutmayın ki henüz imana gelmemiş ve İncil 
öğretisini tam anlamayan kişiler bazen onu çok 
iyi öğretebilirler. 
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Daha fazla bilgi alın: 
Bu kitapçığın daha çok nüshasına 

ihtiyacınız varsa ya da nasıl başlayacağınızı 
öğrenmek istiyorsanız, bize ulaşın! 

All Nations Family, Inc. 
P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 
info@allnations.us
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