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Giri‰

iv

Bu rehber, Kilise dahilindeki tüm
ö…retmenler için hazırlanmı‰tır.
Ö…retmenler tarafından ‰ahsen
kullanılabilece…i gibi Teaching—No
Greater Call kılavuzunun 
bulunmadı…ı alanlarda Temel
Ö…retmen Geli‰tirme Kursu için 
ana kaynak olarak da faydalanılması
mümkündür. Bu rehber ayrıca
ebeveynler tarafından evlerinde
yapacakları ö…retimde de kullanılabilir. 

Èsa Mesih’in incilini ö…retme
fırsatından daha büyük bir görev
yoktur. Èncili ba‰kalarıyla
payla‰tı…ımızda, onların Cennetteki
Babamıza dönmeye hazırlanmalarına
yardımcı olmu‰ oluruz. Rab,
krallı…ının ö…retilerini birbirimize
ö…retmemizi emretmi‰ ve ö…retisini
gayretle ö…retirsek O’nun kudretine
sahip olaca…ımızı söylemi‰tir. (Bakınız
Ö. ve S. 88:77–78). Ayrıca, do…ruyu
buldu…umuz zaman karde‰lerimizi
kuvvetlendirmemizi de söylemi‰tir
(Bakınız Luka 22:32).

Bu rehber, ba‰ ö…retmen Èsa Mesih’in
sergiledi…i örne…i müzakere etmekte
olup ö…retmenlerin sorumluluklarını
yerine getirmek için Ruh’tan ilham
almak amacıyla kendilerini
hazırlayabilecekleri yolları
göstermektedir. Bu rehber, bir dersin
nasıl organize edilece…ini açıklar ve
ö…retmenlerin dersleri ilginç ve etkili
bir hale getirmelerine yardımcı olacak
çe‰itli ö…retim metodlarını sunar. 

Bu kitap, çocukların, gençlerin ve
yeti‰kinlerin sahip oldukları ve
ö…retmenin bilmesi gereken bazı
karakteristikleri açıklamakta olup
ö…retmenlerin sınıflarında kar‰ılarına
çıkabilecek sorunları ve bunlara ili‰kin
muhtemel çözümleri müzakere
etmekte ve de etkili ö…retim ve
ö…renimin bazı ödüllerini
incelemektedir. 

Bu Rehber’in son bölümünde, Temel
Ö…retmen Geli‰tirme Kursu Çizelgesi
yer almaktadır.
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Yeni bir ö…retmenseniz, bu
sorumlulu…unuzdan ötürü endi‰e
duyuyor olabilirsiniz. Rab’bin size
yardıma hazır oldu…unu unutmayın.
Rab, Mütevaziysek ve imanımız varsa,
zayıf ‰eyleri bizim için kuvvetli
yapaca…ına dair vaatte bulunmu‰tur.
(Bakınız Eter 12:27). Rab’be iman
etti…inizde ve ona yakınla‰tı…ınızda,
ö…retmek için gösterdi…iniz
çabalarınızda sizi kuvvetlendirecektir. 

Ayrıca, hayatınız boyunca, ba‰kalarına
yardım etmenizi mümkün kılacak çok
sayıda vasıf ve maharetler geli‰tirmi‰
oldu…unuzu da unutmayın. Özel
kabiliyetleriniz, ö…retti…iniz ki‰ilerin
hayatlarını nimetlendirecektir.

Èsa Mesih, ba‰ ö…retmendir.
Ö…retirken O’nun sergilemi‰ oldu…u
örne…i izlemeye çalı‰ın. Ne yapmanız

gerekti…ine ili‰kin olarak ‰üpheye
dü‰tü…ünüzde “Èsa yerimde olsaydı ne
yapardı?” diye dü‰ünün. Èsa’nın
sergilemi‰ oldu…u örne…i izlemeye
çalı‰abilece…iniz bazı yollar a‰a…ıda
verilmi‰tir. 

Ö…retti…iniz Ki‰ileri Sevin
Mesih, yeryüzündeki hayatı boyunca
tüm insanlara büyük bir sevgi ve
anlayı‰ göstermi‰tir. Herkese de…er
vermi‰tir. Fakire, zengine, günahkara,
ve gözden dü‰mü‰ olana ders
vermi‰tir. Herkesi sevmemizi ve
birbirimize yardım etmemizi
ö…retmi‰tir. Rab, “Size birbirinizi
seviniz diye yeni bir emir veriyorum;
sizi sevdi…im gibi siz de birbirinizi
sevin” demi‰tir. (Yuhanna 13:34; ayrıca
35. ayete de bakınız) 
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Örnek Olun
Èsa’nın hayatı nasıl ya‰amamız
gerekti…ine ili‰kin mükemmel bir
örnektir. “Gel, ardımca yürü” (Luka
18:22) demi‰, ve bize yol göstermi‰tir.
Bizler kusursuz de…iliz, fakat
ö…retti…imiz ilkelere göre ya‰amaya
çalı‰malıyız. Sözlerimizden çok
hareketlerimiz ile ö…retiriz. Ayrıca,
dürüst bir ‰ekilde ya‰adı…ımızda, incil
hakikatlerine olan kendi tanıklı…ımız
da artar, ve Kutsal Ruh’un yolda‰lı…ına
kavu‰maya layık oluruz. 

Temel Èncil Hakikatlerini Ö…retin
Mesih, temel incil hakikatlerini
ö…retmi‰tir. Öncelikle incilin ilk ilkeleri
—iman, tövbe, vaftiz, ve Kutsal Ruh’a
kavu‰mak— üzerinde odakla‰mı‰tır.
O, ba‰kalarını sevmemizi ve onlara
hizmet etmemizi ö…retmi‰tir. Bizler de
ö…retirken temel incil ilkeleri üzerinde
odakla‰malıyız.

Mesih, incil hakikatlerini basit bir
‰ekilde ö…retmi‰tir. Açık ve sade bir dil

kullanmı‰ ve günlük hayattan hikaye
ve örneklerden faydalanmı‰tır. O’nun
verdi…i dersler, insanların
anlayabilecekleri bir çok ortak
tecrübeleri içermi‰tir. Kayıp koyunun
bulunmasından, bir madeni paranın
aranmasından ve asi o…ulun
dönü‰ünden bahsetmi‰tir (Bakınız
Luka 15). Ö…retirken sık sık kutsal
yazılardan faydalanmı‰tır. Kutsal
yazılar incil ilkelerini açık bir ‰ekilde
ö…retirler.

Verdi…iniz Ö…retimin Amacını
Unutmayın
Kurtarıcı, tüm insanların ö…retilerini
izlemelerini ve kendisine dönmelerini
ister. Verdi…iniz ö…retimin amacı ebedi
hayata ait tüm nimetlere
kavu‰abilmeleri için insanların Èsa
Mesih’e ili‰kin tanıklıklarını
geli‰tirmelerine ve O’nun inciline göre
ya‰amalarına yardımcı olmaktır. 



Kendinizi Manevi Açıdan Hazırlayın
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Kendinizi Manevi Açıdan
hazırladı…ınızda, Rab’bin Ruh’u
yapmakta oldu…unuz ö…retim i‰inde
size rehberlik edebilecek ve yardımcı
olacaktır. Èncil ilkelerini ve
hakikatlerini ö…retmek için bu Ruh’a
sahip olmanız gerekmektedir. Rab,
güçlü bir imanla kendisine dua
edersek bize Ruh’u verece…ini, ve
Ruh’a sahip de…ilsek ö…retmememiz
gerekti…ini söylemi‰tir (Ö. ve S. 42:14).
Bir ders Ruh’un rehberli…i ile
ö…retildi…inde Ruh, ö…retilen ‰eylerin
do…ru oldu…unu dersi dinleyen
insanların kalplerinde hissetmelerini
sa…layacaktır (Bakınız 2. Nefi 33:1).
A‰a…ıdaki tavsiyeler Ruh’un rehberli…i
ile ö…retmeye hazırlanmanıza
yardımcı olacaktır.

Göreve Getirilmek
Ö…retimde bulunmak üzere
ça…ırıldı…ınızda, göreve getirilecek ve
bu önemli i‰te size yardımcı olması
için rahiplik liderleriniz tarafından
özel bir nimetlendirme alacaksınız.
Ça…rılmı‰ oldu…unuz görevi yerine
getirmek için Rab’den ilham almakla
nimetlendirileceksiniz. Bu ilhamı
arayın, ihtiyaç duydu…unuz yardıma
kavu‰ursunuz. 

Sık Sık Dua Etmek
Sık sık dua edin ve hazırlanırken,
çalı‰ırken ve ö…retirken Rab’in sizi
Ruh’u ile nimetlendirmesini isteyin.
Özel bir rehberlik elde etmek için
zaman zaman oruç tutabilirsiniz. Tek
tek sınıf üyelerinin ihtiyaçları için dua
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edin. Rab, onları sever ve sizin
vasıtanızla onlara yardımcı olmak
isteyebilir. Kutsal Ruh’un te‰viklerini
farketmeyi ve izlemeyi ö…renin.

Kutsal Yazıları Çalı‰mak
Kutsal yazıları dua ederek çalı‰ın.
Bunu yaptı…ınızda, Kurtarıcı hakkında
bilgi sahibi olacak ve hakikate ili‰kin
bilgileriniz artacaktır. Rab’bin Ruh’u
kutsal yazıları anlamanıza ve bugüne
nasıl hitap ettiklerini görmenize
yardımcı olacaktır. Kutsal yazı
çalı‰manıza dua ve orucu da eklemek
suretiyle yapmı‰ oldu…unuz ö…retim
i‰inde Ruh’un rehberli…ine kavu‰ur ve
Ruh tarafından kuvvetlendirilirsiniz. 

Èncile Göre Ya‰amak
Èmkanlarınız elverdi…ince incile göre
ya‰ayın. Bunu yaptı…ınızda kuvvet ve
anlayı‰a kavu‰ursunuz. Sınıf üyeleri,
ö…retmekte oldu…unuz ilkelere uygun
bir ‰ekilde ya‰adı…ınızı gördüklerinde
tanıklı…ınızın samimiyetini
hissedeceklerdir. 

Manevi Açıdan Hazırlanmanın
Sa…ladı…ı Nimetler
Manevi açıdan hazırlanmak sayesinde
kavu‰ulan nimetler Mosiya’nın
o…ullarına ili‰kin Mormon Kitabı
hikayesinde gösterilmektedir (Bakınız
Alma 17). Ba‰kalarına duydukları
sevgiden ötürü, bu büyük
ö…retmenler, Lamanlılara incili

ö…retmek için yıllarını harcadılar.
Sorumlulukları için hazırlık yaparken
Tanrı’nın sözü’nü anlayabilsinler diye
gayretle kutsal yazıları ara‰tırdılar
(bakınız Alma 17:2). Ayrıca birçok
kereler dua ettiler ve oruç tuttular.
Sonuç olarak, ilham ruhunu elde
ettiler, ve Tanrı’dan gelen bir kudret ve
yetkiyle ö…rettiler (bakınız Alma 17:2).

Lamanlıların ülkesine giderlerken
Tanrı’nın ellerinde etkin birer araç
olabilmeleri amacıyla Rab’bin
kendilerine Ruh’unu göndermesi ve
kendileriyle birlikte olması için birçok
kereler dua ettiler ve oruç tuttular
(bakınız Alma 17:9). Ö…retmeye
ba‰lamak için birbirlerinden
ayrılırken, liderleri Ammon,
yapacakları i‰te yardımcı olması
amacıyla herbirini nimetlendirdi
(bakınız Alma 17:18). Herbiri,
Lamanlılar arasında de…i‰ik tecrübeler
elde ettiler, fakat yaptıkları ö…retim
i‰inde Rab’bin Ruhu’nun rehberli…ini
aradılar. Binlerce Lamanlının hakikati
anlamalarına yardımcı olmakla
gerçekten de Tanrı’nın ellerindeki
araçlar haline geldiler. 

Bizler de ö…retim yaparken Rab’bin
Ruhu’na sahip olmak için çaba
sarfetmeliyiz. Bir ö…retmen, dersini
hazırlarken Rab’bin Ruhu’nu
hissederek zor bir an ya‰amı‰tı.
Bir‰eylerin yanlı‰ oldu…unu hissetti.
Bir ak‰am dua etti ve Cennetteki
Babamızın yardımını diledi. Dua
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esnasında, kendisine çok hatır kırıcı
bir biçimde davranmı‰ olan bir
kom‰usunu hatırladı. Bu ö…retmen
hanım kalbinde kom‰usuna kar‰ı
kızgın duygulara sahip oldu…unun
farkına vardı. Derinlemesine
dü‰ündü…ünde ise, ho‰ olmayan bu
duygular kalbinde dururken tam
manasıyla Rab’bin Ruhu’nun etkisi
altına giremedi…inin farkına vardı. 

Kendisini affetmesi için mütevazi bir
‰ekilde Rab’bine yalvardı. Ertesi gün
kom‰usunu ziyaret etti. Kalbinde ona
kar‰ı besledi…i duygular için özür
diledi. Zamanla, kendisi ve kom‰usu
birbirlerine daha iyi duygular
beslemeye ba‰ladılar, ve o ö…retmen
hanım Rab’bin Ruhu’nu hayatında
daha güçlü bir ‰ekilde hissetmeye
ba‰ladı.



Dersinizi Organize Edin
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Ö…retti…iniz dersleri dikkatli bir
‰ekilde organize etmeniz incil ilkelerini
en etkin biçimde sunabilmeniz
açısından önemlidir. A‰a…ıdaki
tavsiyeler, hazırlanmanıza yardımcı
olacaktır. 

Kaynakları Tanıyın
Kilise, ö…retim i‰inde kullanılmak
üzere onaylı müfredat materyallerini,
son zaman peygamberlerinin
ö…retilerine ve kutsal yazılara dayalı
olarak dikkatli bir ‰ekilde hazırlamı‰tır.
A‰a…ıdaki kaynakların Türkçe’lerinin
mevcut olup olmadıklarını Kilise
liderinize sorun:

• Sınıfınız için Kilise tarafından
yayımlanmı‰ olan bir Ö…retmen
kılavuzu

• Sınıf üyeleriniz için kutsal yazıların
kopyeleri

• Son zaman peygamberlerinin
ö…retilerini içeren Kilise magazinleri

• Toplantı evi kütüphanenizde olması
gereken Èncil Sanat Resimleri Paketi

Dilinize çevirilmi‰ hangi materyallerin
mevcut oldu…unu belirleyin ki,
derslerinizde bunlardan nasıl
faydalanaca…ınızı planlayabilin. Etkili
bir ö…retmen olmanız için ayrıntılı
materyallere ihtiyacınız yoktur. Mesih,
derslerin ço…unu basit ‰eyler kullanarak
vermi‰tir. Ö…retim i‰inizdeki en önemli
etken Rab’bin Ruhudur. 
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Hazırlanmaya Erken Ba‰layın
Ö…retim kılavuzunuzu ilk aldı…ınızda,
incelemek için zaman ayırın. Çalı‰ın
ve ö…retmen için tavsiyeler veren giri‰
sayfalarına sık sık bakın. Èçindekiler
sayfasını okuyun, ve dersleri
inceleyin. Bunları yapmak
kılavuzunuzun nasıl organize
edildi…ini ve derslerin birbiriyle nasıl
bir ili‰ki içerisinde oldu…unu
görmenize yardımcı olacaktır. 

Derslerinizi önceden hazırlayın. Ço…u
ö…retmen, derslerini ö…retecekleri
günden bir kaç hafta önce çalı‰manın
faydalı oldu…unu belirlemi‰lerdir.
Bunu yapmak ders konuları hakkında
dü‰ünmek, dua etmek ve yeterince
hazırlık yapmak için zaman
kazandırır. 

Ana Fikri Ö…retmeye Hazırlanmak
Ö…retim kılavuzunuzdaki her dersin
bir ana fikri ya da amacı vardır. Dersin
ba‰ında ana fikri arayın. Dersin verili‰
‰ekli ve müzakere edili‰i bu fikir
üzerinde odakla‰malıdır. Kendinize
‰öyle sorun; “Bu fikir ya da amaç sınıf
üyelerinin incili daha iyi anlamalarına
ve ona göre ya‰amalarına nasıl
yardımcı olabilir?”

Rab’bin, sınıf üyeleriniz için verilen
her bir dersteki en önemli mesajı
anlamanıza yardımcı olmasını dileyin.
Örne…in, konu oruç tutmak ise,
dersinizi oruç tutmanın nimetleri veya
oruç tutma günü olan her ayın ilk
Pazar gününde belli bir amaçla tutulan
orucun önemi üzerinde
odakla‰tırabilirsiniz. 

Destekleyici Fikirleri Çalı‰ın
Kılavuzunuzdaki her ders, ana fikri
sunmanıza yardımcı olacak
destekleyici fikirler içermektedir.
Bunlar, ço…unlukla koyu harflerle
gösterilirler. Kutsal yazılar, hikayeler
ve di…er bilgiler birer destekleyici
fikirle birlikte dahil edilmi‰lerdir.
Destekleyici fikirleri çalı‰ın ve sınıf
üyelerinize materyali sunmak için
gereken en iyi yolları dua ederek
derinlemesine dü‰ünün.

Derste müzakere edilen kutsal yazılar
ile incil ilkesini ö…retmenize yardımcı
olacak di…er kutsal yazıları dikkatli bir
‰ekilde çalı‰ın. Kutsal yazıların
hayatlarına nasıl hitabedebildi…ini
anlamaları için sınıf üyelerine
yardımcı olmaya hazırlanın. Mormon
Kitabı peygamberi Nefi, kutsal
yazılardan ö…renebilmek için onları
kendisine ve ailesine uyguladı…ını
söylemi‰tir (Bakınız 1. Nefi 19:23).

Kılavuzda ya da kutsal yazılarda
olmayan bir materyale ihtiyaç
duyarsanız, Kilise magazinlerinden,
özellikle genel konferans
raporlarından alıntı yapılacak hikaye
ve konu‰maları kullanmayı
dü‰ünebilirsiniz. 

Ayrıca kendi hayatınıza ve sınıf
üyelerinizin hayatlarına ait örnekler
ve hikayelerden faydalanmayı da
dü‰ünün. Örne…in, Ö…retmenin kendi
karde‰inin sigara alı‰kanlı…ının
üstesinden geli‰ine ili‰kin tecrübesini
anlattı…ı, Hikmet Sözü üzerine yapılan
bir rahiplik dersinden sonra bir genç
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sigarayı bırakmı‰tır. Bu örnek sigara
içen bir ki‰inin alı‰kanlıklarını
de…i‰tirebilece…ini göstermi‰tir. Bu
hikayeyi dinlemek, o genç sınıf
üyesinin kendi hayatını
de…i‰tirebilece…ine dair karar
vermesine yardımcı olmu‰tur. 

Kılavuzda olanlara, kutsal yazılara, ya
da Kilise magazinlerine ek materyal
kullanıp kullanmama hususunda
emin de…ilseniz, Kilise liderlerinize
sorun ve Ruh’un rehberli…ine güvenin. 

Dersi vermenize yardımcı olacak
ö…retim metodları hakkında bilgi için
bu rehberin 8–12. sayfalarına bakınız. 

Bir Özet ve Te‰vik Edici Tedbir
Planlayın
Bir dersin bitimine do…ru, ö…retilmi‰
olanları tekrar ele alın ve özetleyin. Bu
özetleme, derste verilen incil ilkesini

sınıf üyelerine hatırlatmak için yapılır.
Bu incil ilkesini uygulayabilmeleri için
pratik yollar tavsiye edin, ve bu
hususta öneride bulunmalarını
sa…layın. Gelecek hafta boyunca
önerilen bu yollardan birini denemeye
te‰vik edin. Göstermi‰ oldukları
çabalardan ne ö…renmi‰ olduklarını
gelecek derslerde sormak
isteyebilirsiniz. 

Bir ö…retmen, sınıfındaki gençleri
haftada bir gün kimseye söylemeden
bir hizmette bulunmaya te‰vik etmi‰tir.
Bir sonraki derste, ö…retmen kısa bir
rapor sunmalarını istedi. Çok sayıda
sınıf üyesi co‰ku içerisinde edindikleri
tecrübelerini ve ö…rendikleri bu dersi
uygulamanın verdi…i sevinci
payla‰tılar. Bu sınıf üyelerinin olumlu
kar‰ılı…ı di…erlerini daha büyük
hizmet vermeye motive etmi‰tir.



Çe‰itli Ö…retim Metodlarından Faydalanın
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Derslerinizi ilginç hale getirmek ve
sınıf üyelerinin incil hakikatlerini
ö…renmelerine yardımcı olmak için
yapabilece…iniz bir çok ‰ey vardır. Bu
hususta bazı tavsiyeler a‰a…ıda
verilmi‰tir.

Sınıf Üyelerini Tanımak
Èncil ö…retmeni olmak sadece haftada
bir kez ders veren bir ki‰iden daha
fazla anlam ifade etmekte olup, sınıf
üyelerini gözeten ki‰i manasına da
gelmektedir. Sınıfınızdaki herkesi
tanımak ve onlara yardımcı olmak için
çaba sarfedin. Sorunları oldu…unda ya
da derse gelmediklerinde özel
yardımınızı istiyor olabilirler.
Kurtarıcı’nın kayıp koyun hikayesini
hatırlayın (bakınız Luka 15:3–6).

Sınıfa pek sık gelmeyen bir çocu…un
ö…retmeni, bu çocu…un ailesiyle hafta
içinde her temasa geçi‰inde, gelecek
Pazar günü kilisede olaca…ına dair
cevap alıyordu. Bu ö…retmen hanım,
çocu…un ebeveynleriyle sık sık
konu‰mak ve ona duydu…u sevgiyi
ifade etmek için gereken çabayı
gösteriyordu. Hatta, ebeveynleri i‰te
oldukları zaman, sınıf faaliyetini
kaçırmaması için çocu…u okul
çıkı‰ında almaya dahi gidiyordu. 

Mesih, hakikaten ba‰kalarını sevmi‰
ve onlara hizmet etmi‰tir. Sınıfınızdaki
tüm üyeleri sevmek ve onlara hizmet
etmek için O’nun sergiledi…i örne…i
izleyin. Sizin hizmetiniz ve
dü‰ünceniz vasıtasıyla her bir
kimsenin Kurtarıcı sevgisini
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hissetmesine yardımcı olun. Rab,
i‰inde sizi nimetlendirecektir.

Sınıf Üyelerinin Derse
Katılmalarına Èmkan Verin
Tüm sınıf üyelerine derslerinize
katılma imkanını tanımak önemli bir
husustur. Bunu yapmanın bir çok yolu
vardır. Birisinin bir alıntı veya kutsal
yazı okumasını ya da bir hikaye
anlatmasını isteyebilirsiniz. Bir veya
birkaç sınıf üyesinin ‰arkı söylemesini
veya bir enstrüman çalmasını
isteyebilirsiniz. Tanıklı…ını sunması
veya ders konusu ile ilgili ‰ahsi bir
tecrübesini anlatması için bir üye
seçmek üzere dua edin. Dersinizi
planlarken, sınıf üyelerinin
katılmalarını sa…layacak yollar arayın. 

Alı‰tırma yapabilmeleri ve kendilerini
rahat hissedebilmeleri açısından sınıf
üyelerinin derse katılmaları için
önceden istekte bulunun. Sınıf
üyelerinin derse katılmalarına imkan
verdi…iniz takdirde incil ilkesi
hakkında ço…unlukla daha çok bilgi
sahibi olurlar ve Rab’bin Ruhunu daha
kuvvetli bir ‰ekilde hissederler. 

Bir ö…retmenin dersinin ana fikri,
çocuklara çalı‰mayı ö…retmenin
önemiydi. Ö…retmen, Mesih benzeri
birçok vasıflara sahip, çok çalı‰kan bir
adam olan bir sınıf üyesinin çalı‰mayı
nasıl ö…rendi…ine ili‰kin tecrübesini
payla‰masını istemi‰ti. Ertesi hafta, o
adam, gençken yaptı…ı ‰eyleri sınıfa
anlattı. Büyük bir ailenin bireyiydi.
Herbir aile bireyinin sorumlulukları
vardı ve herkes kendisine ihtiyaç

duyuldu…unu ve sevildi…ini
hissediyordu. Ebeveynlerinden ve
sergilemi‰ oldukları çalı‰kanlık
örne…inden sevgiyle bahsetti.
Çalı‰manın de…erini ö…renmenin,
kendisini kuvvetlendirdi…ine ve
kavu‰tu…u nimetler için minnettar
olmasına yardımcı oldu…una dair
tanıklı…ını sundu. Bu adamın anlattı…ı
hikaye, ço…u sınıf üyesinde kendi
çocuklarına bu ilkeyi daha etkin bir
‰ekilde ö…retme arzusunu
uyandırmı‰tı.

Hikaye ve Örneklerden
Faydalanın
Özellikle kutsal yazılardan alınan
Hikaye ve örnekler sınıf üyelerinin
dersle ilgilenmeye devam etmelerine
yardımcı olacaktır. Bir dersin ba‰ında
anlatılan bir hikaye ya da örnek sınıfın
ilgisini çekebilir. Hikayeler ve örnekler
aynı zamanda sınıf üyelerinin incil
ilkesini kendi hayatlarında nasıl
kullanacaklarını anlamalarına
yardımcı olur.

Ö…retmen kılavuzunuzda ve kutsal
yazılarda çok sayıda harika hikayeler
bulacaksınız. Faydalanmayı
planladı…ınız her hikayeyi dersten
önce çalı‰ın. E…er hikaye, kitaptan
okunması yerine kendi kelimelerinizle
anlatılırsa, sınıfınız daha yakın bir
ilgiyle dinleyecektir. Küçük çocuklar
hikayeyi oynamaktan ho‰lanabilirler.

Bir çocuklar sınıfı ö…retmeni, dersine
hep kutsal yazılardan bir hikaye ile
ba‰lardı. Ö…retmen hanımın dersinin
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konusu ‰efkat idi ve Samiriyeli iyi
adamdan bahsetti. Çocuklar, soyguna
u…rayan adamı ve uzaktan bakıp
kaçan adamları kafalarında
canlandırabiliyorlardı ve yaralı adamla
ilgilenen Samiriyeli adamın ‰efkat ve
asaleti kar‰ısında etkilenmi‰lerdi.
Çocuklar hep böyle hikayeler
dinlemek istiyorlardı. Ö…retmen
hanım, sınıfın dikkatini muhafaza
etmek için sesini ve kendi ifadesini
kullanmayı ö…renmi‰ti. Sınıf üyeleri
kutsal yazıları daha yakından tanır
hale gelmi‰ ve onlarla daha çok
ilgilenmeye ba‰lamı‰lardı.

Bir ba‰ka ö…retmen ise sınıf üyelerinin
dü‰ünmelerini ve derse katılmalarını
sa…lamak amacıyla “bitmeyen” hikaye
olarak adlandırdı…ı bir hikaye anlatım
tarzından faydalanıyordu. Sık sık,
dersin ana fikrini yansıtan bir hikayeyi
dü‰ünüyordu. Bu hikayeyi dersin
sonuna do…ru anlatıyor ve sınıf
üyelerinin muhtemel sonu tahmin
etmelerini istiyordu. Ö…retmen bey,
sınıf üyelerinin fikirleriyle gerçekten
ilgileniyordu. Bu metodun ö…rencileri
dü‰ünce ve duygularını ifade etmeye
te‰vik etti…ini farketmi‰ti. 

Resim ve Nesnelerden Faydalanın
Kurtarıcı, ö…retim yaparken sık sık
basit nesnelerden faydalanmı‰tır.
Ènsanların, ö…rettiklerini anlamalarına
yardımcı olmak için Èncil ilkelerini
bu…day, kum, kayalar ve di…er bilinen
‰eylerle kar‰ıla‰tırmı‰tır. Örne…in,
imanı, küçücük bir hardal tohumu ile

kar‰ıla‰tırmı‰tır (bakınız Matta 17:20).
Bu tohum küçük olmasına ra…men,
büyüyerek çok uzun boylu bir a…aç
haline de gelebilir. Èman, da çok küçük
bir ba‰langıçtan çok kuvvetli bir hale
de gelebilir. Bu hardal tohumu örne…i
imanı anlamamıza yardımcı
olmaktadır. 

Çevrenize bakın. Sınıf üyelerinin incil
ilkelerini daha iyi ‰ekilde anlamalarına
yardımcı olmak için hangi ola…an
nesneleri kullanabilirsiniz?

Èncil ilkelerini açıklamak için basit
çizimler ve resimlerden faydalanmak
isteyebilirsiniz. Bir incil hikayesini
anlatırken Èncil Sanat Resimleri’nden
bir tanesini gösterin. Bir hikayeyi
ilginç hale getirmek için yazı tahtasına
ya da bir ka…ıda basit resimler çizin.
Bir ö…retmen, Èsa’nın bu…day ve
deliceler hikayesi üzerine bir ders
veriyordu. Sınıf üyeleri bir tarım
alanında ya‰ıyorlardı, bu yüzden
ö…retmen, yabani otların çok erken
temizlenmesinin taze bu…day
bitkilerinin mahvolmasına sebep
olaca…ını anlayacaklarını biliyordu.
Ö…retmen bey, yabani otlarla karı‰mı‰
küçük bir demet halindeki bu…day
saplarını hazırladı. Ders boyunca bu
demeti gösterdi.

Bir ba‰ka ö…retmen ise, sınıf üyelerini
tövbe ile kar‰ıla‰tırabilecekleri bir ‰eyi
dü‰ünüp bulmaya te‰vik etmi‰ti. Sınıf
üyelerinden biri tövbenin sabun gibi
oldu…unu, uygun bir ‰ekilde
kullanıldı…ında bizleri
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günahlarımızdan arındırabilece…ini
söyledi.

Müzikten Faydalanın
Müzik, Rab’bin Ruhu’nu sınıfınıza
davet etmek için mükemmel bir
yoldur. Müzik vasıtasıyla, derin
duyguları ifade etme kabiliyetimiz,
söylenebilecek sözlerin ötesinde olur.
Müzik, bizleri rahatlatıp ilham
almamızı sa…layabilir. Peygamber
Joseph Smith, ‰ehit olmadan önce
uydurma suçlardan ötürü Carthage
hapisanesinde tutulurken, John
Taylor’dan “A Poor Wayfaring Man of
Grief” adlı ilahiyi söylemesini
istemi‰ti. Bu güzel ilahi, Rab’bin
kendisine hizmet eden ve kendi
dostlarına hizmet eden ki‰ileri
nimetlendirece…ini bizlere
hatırlatmaktadır. 

Sınıf üyeleriniz müzik dinlemekten
veya ilahiler ve ‰arkılar söylemekten
ho‰lanabilirler. Kilise ilahileri, bir çok
incil ilkelerini ö…retmekte olup hemen
her derste kullanılabilirler. Rab,
“kalpten gelen bir ‰arkıyla memnun
olaca…ını ve dürüst ki‰inin ‰arkısının
kendisine edilen bir dua oldu…unu, ve
o kimselerin bundan ötürü
nimetlendirileceklerini” söylemi‰tir
(Ö. ve S. 25:12).

Bir ö…retmen hanım, hizmet ile ilgili
bir ders hazırlamı‰tı. Ana fikri
destekleyen bir ilahi seçti. Ders
esnasında bu ilahinin sözlerini bir
kızkarde‰e okutturdu aynı anda bir
ba‰kası da yumu‰ak bir ‰ekilde müzi…i
mırıldanıyordu. Ö…retmen hanım,

sınıfı okudukları bu ilahinin sözlerini
sessiz bir ‰ekilde derinlemesine
dü‰ünmeye davet etti. Bu müzik, sınıf
üyelerinin, hizmetin önemini daha
kuvvetli bir ‰ekilde hissetmelerine
yardımcı olmu‰tu. 

Anlamlı Sorular Sorun
Sınıf üyelerinize, ö…retti…iniz incil
ilkeleriyle ilgili sorular sorun. Bu
metod bir çok yönden faydalıdır. Sınıf
üyelerinin dersi anlayıp
anlamadıklarını belirleyebilirsiniz.
Sınıf üyeleri, soruları cevaplarken
dersi birbirlerine ö…retebilirler. Èncil
ilkelerine göre nasıl ya‰ayacaklarını da
ö…renebilirler. 

Dersinizi hazırlarken, hangi soruları
soraca…ınızı kararla‰tırın. A‰a…ıdaki
tavsiyeler size yardımcı olabilir.

• Sınıf üyelerinin incil ilkesini ve
onun hayatlarına nasıl hitap etti…ini
dü‰ünmelerine yardımcı olacak
sorular sorun. Dü‰ünceyi harekete
geçiren sorular ço…unlukla “niçin”
ya da “neden” ‰eklinde olur. Sadece
evet ya da hayır ‰eklinde
cevaplandırılacak sorular
sormaktan kaçının.

Örne…in, Joseph Smith’in ilk
vizyonunu ö…retiyorsanız,
a‰a…ıdakilere benzer sorular
sorabilirsiniz:

“Josep Smith, hangi kiliseye
katılması gerekti…ini Tanrı’ya niçin
sormu‰tur?”
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“Joseph Smith, aradı…ı cevabı nasıl
aldı?”

“Mukaddes Korulukta ya‰adı…ı
tecrübeden ne ö…rendi?”

• Sınıfınızı, ‰ahsi fikirlerini ve
tecrübelerini payla‰maya te‰vik
eden sorular sorun, örne…in:

“Bir sorun varsa, yardım etmesi için
Tanrı’ya sorar mısınız? Niçin
sorarsınız veya sormazsınız?

“Tanrı dualarınıza nasıl cevap
vermi‰tir?”

• Sınıf üyelerinizin incil ilkesini
hayatlarında kullanmalarına yardım
edecek sorular sorun, örne…in:

“Dualarımıza cevap almak için
kendimizi daha iyi bir ‰ekilde nasıl
hazırlayabiliriz?”

“Èsa Mesih’in dünyanın Kurtarıcısı
oldu…unu nasıl anlayabilirim?”

“Joseph Smith’in, Tanrı’nın bir
peygamberi oldu…una dair
tanıklı…ımı nasıl
kuvvetlendirebilirim?”

Bir Èncil Ö…retisi ö…retmeni, sınıfta
yapılan müzakereler esnasında ortaya
çıkan soruları cevaplamak için sınıf
üyelerini kutsal yazılara yönelmeye
davet etmi‰ti. Bazıları, gereken
bilgileri ço…unlukla kutsal yazılarda
buluyordu. Ö…retmen, sınıf üyelerini
sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm
bulmaları için Rab’bin sözüne
güvenmeye ve kutsal yazıları
ara‰tırmaya te‰vik etmi‰tir. 

Birisi cevap veremeyece…iniz bir soru
sorarsa, sınıf üyelerinin bu soruyu
cevaplamaya yardım etmelerini
isteyin, ya da o ki‰iye gelecek sefere
cevabı bulaca…ınızı söyleyin. 

Bir soru sorduktan sonra sınıf üyeleri
bir kaç saniye sessiz kalırlarsa
endi‰elenmeyin. Genellikle cevapları
dü‰ünmek için zamana ihtiyaçları
olur. Soruyu anlamamı‰ gibi
görünüyorlarsa, ba‰ka bir ‰ekilde ifade
edebilirsiniz. 

Birisine bir soru sorarken önce adıyla
hitabetmek ve sonra da soruyu
sormak faydalı olur. 

Özel Misafirler Davet Edin
Arada sırada sınıfınıza özel bir misafir
davet edin. Layık bir Kilise üyesinden
bir açıklama yapmasını, bir hikaye
anlatmasını, ya da tanıklı…ını
sunmasını isteyebilirsiniz. Bu
misafirler sınıf üyelerinin ö…retti…iniz
incil ilkesini anlamalarına yardımcı
olabilirler. Èçinde bulundu…unuz
Mahalle veya dal dı‰ında oturan bir
misafiri ça…ırmadan önce Kilise
liderinizin onayını alın. 

Bir Èlkö…retim ö…retmeni tempıllar
hakkında ders veriyordu. Ö…retmen
hanım, Tempılda yeni mühürlenmi‰
olan bir aileyi gelip bu özel
tecrübelerini sınıfa anlatmaları için
davet etmi‰ti. Davet edilen aile,
mukaddes tempılda olmanın nasıl bir
duygu oldu…unu tarif ederken
çocuklar dikkatle dinliyorlardı. O
ailenin sundu…u tanıklık, çocukların
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tempılların önemini anlamalarına
yardımcı olmu‰tu. 

Tanıklı…ınızı Sunun
Ö…retti…iniz ilkelerin do…rulu…u
hakkında sık sık sınıfa tanıklı…ınızı
sunun. Gayretli bir hazırlık, dü‰ünme
ve dua tanıklı…ınızı arttıracaktır. Sınıf
üyelerini incil ilkelerine ili‰kin kendi
tanıklıklarını elde etmeye te‰vik edin.
Uygun anlarda, sınıf üyelerinin incile
ili‰kin tanıklıklarını sunmaları için
fırsatlar yaratın.

Bir ö…retmen hanım, Kutsal Ruh’un
rehberli…i üzerine verdi…i bir ders
sonrasında kendi tecrübesini
payla‰ması için te‰vik edildi…ini
hissetmi‰ti. Bir keresinde, annesinin
bir kaza sonucu ciddi ‰ekilde
yaralandı…ına dair haber almı‰tı.
Annesinin hayatı tehlikeye girmi‰ti, ve
ö…retmen hanım annesinin iyile‰mesi
için hararetli bir ‰ekilde dua etmi‰ti.

Birden yatı‰tırıcı bir sevgi ve huzur
ruhu ile nimetlendirilmi‰ti. Kutsal
Ruh’un tesellisini hissetmi‰ti ve bu
teselli çok gerçekçiydi. Annesinin
iyile‰ece…inden emin de…ildi fakat
hakikaten çok zengin bir teselli ve
huzur duymu‰tu ve annesi sonunda
iyile‰mi‰ti. Ö…retmen hanım Kutsal
Ruh tarafından sa…lanmı‰ olan
teselliye ili‰kin tanıklı…ını sundu.

Sınıf Üyelerinizle Birlikte Dua
Edin
Derslerinize dua ile ba‰layın ve
Rab’bin Ruhu’nu sınıfa davet edin. Bu
dua genellikle sınıftakiler arasından
görevlendirilen bir üye tarafından
edilir. Bazen dersinizin ba‰ında bir
ilahi okumayı da tercih edebilirsiniz.
Dersinizin sonunda, bir sınıf üyesini
kapanı‰ duası etmeye davet
edebilirsiniz. 
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Ders verdi…iniz ki‰ileri anlamanız
önemli bir husustur. Sınıf üyelerinizin
olgunlu…unu göz önünde
bulundurun. Farklı ya‰ grupları 
farklı ihtiyaçlara sahiptir.

Çocuklar
Çocuklar, fiziksel, sosyal, duygusal ve
ruhsal bakımlardan büyüme
ça…ındadırlar. ö…retmenleri olarak
onlar hakkında mümkün oldu…unca
çok ‰ey ö…renmeniz gerekmektedir.
Dersinizi hazırlarken her çocu…un
sahip oldu…u özel kabiliyetleri ve
ihtiyaçları hatırlamalısınız. 

• Çocuklar de…i‰ik ‰eylerden
ho‰lanırlar. Èlgilerini muhafaza
etmek için, kısa hikayelerden, basit
oyunlardan, resimlerden, nesne
derslerinden ve ‰arkılardan
faydalanın.

• Çocuklar, payla‰mayı, ‰efkati ve
sabrı henüz ö…renmeye
ba‰lamı‰lardır. Onlara Èsa’nın
sergilemi‰ oldu…u örne…i
hatırlatmak ve O’nu izlemeye te‰vik
etmek suretiyle bu hususlarda ortaya
çıkan sorunları çözmeye çalı‰ın. 

• Çocuklar kolayca güvenip inanırlar.
Sınıfta onlara ne ö…retirseniz
inanacaklardır. Ayrıca sınıf dı‰ında
sergiledi…iniz örnek davranı‰ları da
gözleyeceklerdir. 

Gençler
Çocukluk ve yeti‰kinlik arasındaki
dönem bazen zor ve sıkıntılı olur. Sınıf
üyeleri, evlerinde, okullarında veya i‰
yerlerinde bir çok sorumluluklara

sahip olabilirler. A‰a…ıdaki tavsiyeler,
gençler üzerinde iyi bir etki
yaratmanıza yardımcı olabilir.

• Herbir dersi hayatlarıyla do…rudan
alakalı olacak ‰ekilde hazırlayın.
Èncilin sorularına nasıl cevap
verebilece…ini görmelerine 
ve iyi tercihlerde bulunmalarına
yardımcı olun.

• Gençler, kendilerini yalnız veya
de…ersiz hissedebilirler. Herkesin
sınıfta önemli bir yer te‰kil etmesine
yardımcı olun. Èncil’e dayalı
standartlara sahip bir gruba
mensup olmak gençlere manevi bir
kuvvet verir ve hayatlarını temiz
tutmalarına yardımcı olur. 

• Gençlerin dü‰üncelerine saygı
duydu…unuzu gösterin. Onları
derse katılmaya ve fikirlerini sizinle
ve birbirleriyle müzakere etmeye
te‰vik edin. 

Yeti‰kinler
Yeti‰kin sınıf üyeleri farklı ya‰larda ve
farklı konumlardadırlar. De…i‰ik
altyapı ve tecrübelere sahiptirler.
Sınıfınızı daha iyi bir hale getirmek
için bu çe‰itlilikten faydalanın. Sınıf
üyelerini ya‰adıkları tecrübelerden
ö…rendikleri hikmeti anlatmaya te‰vik
edin. Çe‰itli kabiliyetlerinden
faydalanmalarını sa…layın. 

Èncil hakikatlerini açık bir ‰ekilde
ö…retin. Kutsal Ruh, sınıf üyelerinin
hakikatleri anlamalarına ve bu
hakikatlere göre ya‰amalarına
yardımcı olacaktır. 
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Ço…u ö…retmenler ders verirlerken
bazı sıkıntılarla kar‰ıla‰ırlar. A‰a…ıdaki
tavsiyeler bazı bilinen sıkıntıları ve
sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Katılım Korkusu
Bazı insanlar derse katılma hususunda
isteksizdirler. Bu ki‰ilerin kendilerini
daha rahat hissetmelerine ve bu
isteksizliklerini yenmelerine yardımcı
olmak için a‰a…ıdaki fikirlerden
faydalanın. 

• Kendilerini rahat hissettiklerinden
emin oluncaya dek sınıf
üyelerinden yüksek sesle
okumalarını veya dua etmelerini
istemeyin.

• Hazırlanmaları için zaman tanımak
açısından insanların dersinize

katılmalarını önceden isteyin.
Sınıftayken belli bir ki‰i yerine
gönüllülerin derse katılmalarını
isteyin. Ço…u durumlarda sınıf
üyeleri derse katılma korkularının
üstesinden gelmeyi a‰ama a‰ama
ö…reneceklerdir. 

Sınıfa Gelmemek
Èncile ili‰kin tanıklıklarımız biraraya
gelerek bulu‰tu…umuzda ve
birbirimize ö…retti…imiz zaman
geli‰me gösterir. Bazı üyeler, Kilise
sınıflarına ve faaliyetlerine
gelmedikleri için tanıklık
kuvvetlendirici bu tecrübelerden
mahrum kalırlar. Bazıları, di…erlerinin
sözleri veya hareketlerinden incinmi‰
ya da gücenmi‰lerdir. Bazıları incile
olan ilgilerini kaybetmi‰ ya da belli
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ilkelere göre ya‰ama güçlü…ü
içerisinde olabilir. Bazıları ise sadece
kiliseye her zaman gelme
alı‰kanlıklarını kaybetmi‰lerdir. 

Bazen, tahsis edilmi‰ bir ö…retmen
veya lider faal olmayan üyeleri sürekli
olarak kiliseye gelen faal üyeler haline
getirebilir. Düzenli olarak gelmeyen
üyeleri ara‰tırın. Sevgi ve ilgiyle onları
toplantılara katılmaya davet edin.
Niçin gelmediklerini de müzakere
edebilirsiniz. 

Bir kimse derse katılmasının
istenece…inden endi‰e ediyorsa,
gönüllüleri katılımda bulunmaya
davet etti…inizi açıklayabilirsiniz. Bir
kimse gücendirilmi‰se, bir uzla‰ma
yoluna gitmeyi deneyebilirsiniz.
Uygun giyecek eksikli…i, ula‰ım
eksikli…i, veya zaman uyu‰mazlı…ı
sorun te‰kil ediyorsa bir çözüm
bulunması hususunda yardım
etmeniz mümkün olabilir.

Faal olmayan üyeleri ara‰tırmak ve
onlarla konu‰mak sevgi ve ilgi ileti‰imi
sa…lar. Çaba gösterip onları te‰vik
etti…inizde, zamanla sınıfınıza ve di…er
Kilise faaliyetlerine tam olarak
katılmaya ba‰layacaklardır. 

Ders Esnasında Konu‰mak
Dersi vermeye çalı‰ırken, sınıf üyeleri
bazen birbirleriyle konu‰abilirler.
A‰a…ıdaki tavsiyeler bu sorunla ilgili
olarak size yardımcı olabilir. 

• Herkesin ilgisini çekinceye dek
konu‰manıza ara verin; ve sonra
devam edin.

• Sınıf üyelerine, dersi dinlemenin ve
incil ilkesini ö…renmenin önemini
hatırlatın. Ö…reti ve Sözle‰meler
88:122 no’lu ayeti okuyup müzakere
edin.

• Sınıf üyelerinin konu üzerinde
odakla‰malarına yardımcı olacak bir
soru sorun.

• Belli sınıf üyeleri konu‰maya devam
ederlerse, dersten sonra özel olarak
onları ziyaret edip dersi ba‰arılı bir
hale getirmenize yardımcı
olmalarını isteyebilirsiniz. 

• Dersinize bir an evvel ve usulüne
uygun bir ‰ekilde, belki de herkesi
sınıfa davet etmek suretiyle
ba‰layın. Böylelikle herkes dikkatini
derste toplama zamanın geldi…ini
anlayacaktır. 

Bazı çocuklar belli davranı‰ sorunları
veya özürlerine sahiptirler. Sınıfta iyi
bir tecrübeye sahip olmalarına
yardımcı olmak için ebeveynlere
danı‰ın. Ayrıca gerekti…inde rahiplik
liderlerine de danı‰ın. 

Çok Zaman Harcatan Sınıf
Üyeleri
Bazen sınıfınızın bir üyesi soruları
veya yorumları ile di…erlerinin
katılımda bulunmaya fırsat
bulamayacakları kadar çok zaman
harcatır. Duyguların incinmesine
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sebep olmadan bu sorunu nasıl ele
almanız gerekti…ini belirlemek için
dua edin. Tüm sınıf üyelerinin ö…renim
nimetlerine kavu‰maya ve derse
katılmaya ihtiyacı oldu…unu
unutmayın. 

Müzakereye henüz katılmamı‰
olanların sözlerini de dinlemek
istedi…inizi söyleyebilirsiniz. Soruları
di…er sınıf üyelerine sorabilirsiniz. Bir
soru sordu…unuzda zamanın kısa
oldu…unu ve cevapların kısa olması
gerekti…ini belirtebilirsiniz. Mevcudun
kalabalık oldu…u sınıflarda çok zaman
harcatan bu ki‰iye di…erlerinin de
derse katılmalarını istedi…inizi özel
olarak söyleyebilir ve bu hedefe
ula‰manız için onun yardımını
isteyebilirsiniz. 

Sınıf üyelerinin dersin bir bölümüne
yardımcı olmalarını istedi…inizde
harcamalarını istedi…iniz süreyi bildirin. 

Konudan Uzakla‰mak
Bazen, sınıf üyeleri müzakereyi,
hazırlamı‰ oldu…unuz dersten
uzakla‰tıran yorumlar yapabilirler.
Müzakerenin ana konuya geri
dönmesine yardımcı olmak için
a‰a…ıdakileri yapabilirsiniz:

• Di…er konuların ileriki derslerde
müzakere edilmesini önerin.

• Yaptı…ı yorumlarla müzakereyi ana
konudan uzakla‰tıran sınıf üyesinin
bu yeni konu hakkında kutsal
yazılarda ne söylenmi‰ oldu…unu
belirlemesini ve gelecek derste
kısaca anlatmasını isteyin.

• Yeni konunun ilginç oldu…unu fakat
bu derste ele alınması için yeterli
süre olmadı…ını ve belki ba‰ka bir
zaman müzakere edilebilece…ini
belirtin.

Sürenin Yetersizli…i
Bir incil ilkesi hakkında ö…retilebilecek
her iyi hususu müzakere etmek için
bir ders süresi yeterli de…ildir. Sürekli
olarak dersi bitirmek için yeterli
süreniz kalmıyorsa, o dersi çok fazla
müzakere etmeye çalı‰ıyor
olabilirsiniz. Pratik yapmak suretiyle
verilen zamana uygun ‰ekilde
derslerinizi planlayabilecek hale
gelebilirsiniz. 

Bazı dersler üzerinde bir haftadan
fazla bir süre harcamaya karar
verebilirsiniz. Daha fazla ders
materyali gerekiyorsa, en son yapılan
genel konferans konu‰maları, dersler
için mükemmel birer kaynak olurlar.
Noel, Paskalya, veya di…er önemli dini
tatiller için özel dersler hazırlamayı
tercih edebilirsiniz. 



Ö…retimin Ödülleri
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Ça…ırılmı‰ oldu…unuz bu görev için ‰u
anda kendinizi yetersiz hissediyor
olmanıza ra…men her hafta
derslerinizi hazırlayıp sundu…unuzda
kendinize olan güveniniz artacaktır.
Rab’bin size ne kadar çok yardım
etti…ini görür hale geleceksiniz.
Sınıfınızın üyeleri derse gelip
katılımda bulundukça
nimetleneceklerdir. Ba‰kalarının incili
daha iyi anlamalarına ve daha
kuvvetli tanıklık sahibi olmalarına
yardımcı olacaksınız. 

Bir ö…retmen çok az ba‰arılı oldu…unu
zannediyordu. Genç bir o…lan çocu…u
sınıfta kaba hareketler sergiliyordu ve
ö…retmen bu durumu nasıl
de…i‰tirece…ini bilmiyordu. Bir gün
dersten sonra, çocu…a “Bu hayatta

nereye do…ru gidece…ine karar
vermelisin!” diye uyarıda bulundu.

Her nasılsa çocuk, bu sözlerden
etkilenmi‰ti. Hayatının kendisini
nereye götürdü…ünü ‰imdiye dek hiç
dü‰ünmemi‰ti. O günden sonra
ö…retmeni yakında izlemeye ba‰ladı
ve onun ba‰kalarına kar‰ı her zaman
‰efkatli ve dü‰ünceli oldu…unun
farkına vardı. Ardından ö…retmenine
daha çok benzemek istedi…ine karar
verdi. Bir süre sonra önemli kararlar
alırken ö…retmeninin yardımına
ba‰vurur hale geldi. Rahiplik sahibi bir
babası olmadı…ı için, ö…retmeninden
bir rahiplik nimetlendirmesi bile istedi. 

Yıllar geçmesine ra…men, bu ö…retmen
bey o ö…renciyle olan temasını devam
ettirdi ve sonunda onun da bir
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ö…retmen oldu…unu gördü. Genç
adam evlendikten sonra bile
ö…retmenini yardıma ça…ırmaya
devam ediyordu. Bu iki insan incile
olan sevgileri ve birbirlerine
duydukları saygıya dayalı, yakın ve
uzun süreli bir arkada‰lık
olu‰turmu‰lardı. 

Ö…retirken siz de ö…rencilerinizle
birlikte nimetlenirsiniz. Geriye dönüp
baktı…ınızda ne kadar geli‰me
gösterdi…inizi göreceksiniz.
Derslerinizi hazırlamak ve sunmak
daha kolayla‰acak ve incil
hakikatlerini daha iyi anlar hale
geleceksiniz. Ö…retmen olarak

verdi…iniz hizmet vasıtasıyla
hayatınızın daha iyi bir hale geldi…ini
anlayacaksınız. 

Kilise dahilinde ba‰ka bir görevde
hizmet vermenizin istenece…i zamanın
gelece…ini unutmayın. Belli bir
görevden azledildi…inizde biraz hayal
kırıklı…ına u…rayabilirsiniz. Kilise
dahilindeki görevler bizlere hizmet
etme ve bir çok de…i‰ik kabiliyetler
geli‰tirme imkanlarını tanır. Ba‰kaları
ö…retimde bulunmak için bir ‰ansa, siz
ise ba‰ka alanlarda ilerleme
kaydetmeye ihtiyaç duyarsınız. Rab’be
hizmet etmek için önünüze gelen tüm
fırsatlardan ötürü minnettarlık duyun. 



Temel Ö…retmen Geli‰tirme Kursu Çizelgesi
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Temel Ö…retmen Geli‰tirme Kursu,
Kilise üyelerine nasıl daha iyi birer
ö…retmen olmaları gerekti…ini
ö…renmeleri için bir fırsat tanır. Kurs
e…itmeni, ö…retmen geli‰tirme
koordinatörü ya da mahalle veya dal
liderleri tarafından göreve ça…ırılmı‰
olan tecrübeli bir ö…retmendir. Bu
kurs, Pazar Okulu esnasında veya
ba‰ka uygun bir zamanda verilebilir.
Tecrübeli ö…retmenler, muhtemel
ö…retmenler, muhtemel misyonerler,
ebeveynler ve genç yeti‰kinler bu
kursa katılabilirler.

Bu rehber, e…itmenler ve ö…renciler
tarafından kurs için kullanılabilir. Èlgili
kurs a‰a…ıdaki çizelgeden
faydalanmak suretiyle sekiz haftalık
bir sürede verilmelidir. 

1. Hafta
Bu kılavuzun bir kopyesini her sınıf
üyesine verin. Giri‰ bölümünden
faydalanarak bu kılavuzun içindeki
konuları inceleyin. Sonra “Mesih’in
Ö…retti…i Gibi Ö…retin” ve “Kendinizi
Manevi Açıdan Hazırlayın.” ba‰lıklı
bölümleri müzakere etmek için birinci
dersi kullanın. Kurtarıcı’nın sergiledi…i
örne…i izlemenin ve Rab’bin
Ruhu’nun rehberli…ini aramanın
ö…retim i‰indeki önemini vurgulayın. 

2. Hafta
Èkinci ders süresince, “Dersinizi
Organize Edin” ba‰lıklı bölümü
müzakere edin. Her ö…retmene, ders
verirken takip edece…i bir kılavuz
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temin edilece…ini vurgulayın. Bu
kılavuz ve kutsal yazılar, sınıfta
yapılacak ö…retim için en önemli
kaynaklar olmalıdır. Ö…retmenler
derslerini hazırlamaya önceden
ba‰lamalı ve ders kılavuzunda
belirtilen ana fikirleri ö…retmelidirler.

3. ve 4. Haftalar
Üçüncü ve dördüncü derslerde,
“Çe‰itli Ö…retim Metodlarından
Faydalanın” ba‰lıklı bölümü müzakere
edin. Etkili bir dersin geli‰tirilmesi
dü‰ünce ve yaratıcılık gerektirir, ve bu
bölümdeki materyal çok faydalı
olabilir. Sınıf üyelerinin, bu bölümde
müzakere edilen metodları ö…retmek
suretiyle ya‰amı‰ oldukları
tecrübelerini anlatmalarını isteyin. 

5. Hafta
Be‰inci ders süresince “Ya‰ Grubu
Karakteristikleri” ba‰lıklı bölümü
müzakere edin. Bir ö…retmenin sınıf
üyelerini anladı…ında, onlarla daha
etkin bir ‰ekilde ileti‰im kurabilece…ini
ve onlara tesir edebilece…ini açıklayın.
Sınıf üyelerinin çocukları, gençleri ve
yeti‰kinleri anlamanın kendilerine
daha çok faydalı oldu…una dair
ya‰amı‰ oldukları tecrübelerini
anlatmalarını isteyin. 

6. Hafta
Altıncı ders boyunca “Muhtemel
Sorunlar ve Çözümleri” ve “Ö…retimin
Ödülleri” ba‰lıklı bölümleri müzakere
edin.

Sınıf üyelerinin, ortaya çıkabilecek
sorunları çözmek için faydalanacakları
yolları anlamalarına yardımcı olun.
Ènsanlar hürmetsiz veya rahatsız edici
olurlarsa ya da ders zamanının büyük
kısmını harcatırlarsa yapılan dersler
gerekti…i kadar etkin olmayabilir.

Ö…retmenlerin, faal olmayan üyelerin
sınıflarına geri gelmelerine nasıl
yardımcı olabileceklerini müzakere
edin. Birisinin incilde ilerleme
kaydetti…ini görmek her ö…retmen için
en önemli ödüllerden biri olabilir. Bu
müzakerede “Ö…retimin Ödüllleri”
ba‰lıklı bölüm altındaki bilgilerden
faydalanın.

Ö…retmenlerin, sınıf üyelerinin
hayatlarını nasıl nimetlendirdiklerini
ve ö…retmenler olarak sınıf üyelerinin
ba‰kalarına nasıl yardım
edebildiklerini anlatmalarını sınıf
üyelerinden isteyin. 

7. ve 8. Haftalar
Son iki ders boyunca sınıf üyeleri
uygulamalı ö…retim imkanına sahip
olmalıdırlar. ·u anda bir sınıfa ders
vermekte olan tecrübeli
ö…retmenlerden size yardımcı
olmalarını isteyin. Temel Ö…retmen
Geli‰tirme Kursu’na katılmakta olan
ki‰ilerden birini sınıflarına almalarını
ve onlara bir kaç kez derste
ö…retmenlik yapma imkanı
tanımalarını bu tecrübeli
ö…retmenlerden isteyin. Tecrübeli
ö…retmen, bu yeni ö…retmeni
gözlemlemeli ve ona ‰efkatle yol
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göstermeli ve talimatlar vermelidir.
Temel Ö…retmen Geli‰tirme Kursu’na
katılmakta olan ki‰iler uygulamalı
ö…retim stajını tamamladıktan sonra,
ne ö…rendiklerini müzakere edin.
Ö…retim uygulamalarında
gördü…ünüz iyi ‰eyleri belirtin.
Èlerleme kaydedebilecekleri alanları
bulmalarına yardımcı olun. 

Kurs bittikten sonra ö…retmen
geli‰tirme koordinatörü ve tecrübeli
ö…retmenler, yeni ö…retmenlere

yardıma ihtiyaç duyup
duymadıklarını periyodik olarak
sorabilirler. Ö…retmen geli‰tirme
koordinatörü, mahalle ve dal
liderlerinin ö…retmenlerin ihtiyaçlarını
ö…renmelerini sa…lamak amacıyla
mahalle veya dal konseyi
toplantılarına katılmalıdır. 

Kursa katılan ki‰ilerin tümü Èsa
Mesih’in incilini ö…retme fırsatından
daha büyük bir görev olmadı…ını
unutmamalıdırlar.




