Bir Kilise Olmayanlar Yerlerde Hristiyanlar Ne Yapmalıdır?
-Kilisesi olmayan Hristiyanlar bir kilisenin dua ve okuma takvimini evlerinde takip
ederek dua ve tapınma hayatlarını devam ettirmeye çalışmalıdırlar:
-Bu durumda takvimde yapılan okumalar arasına dua/ilahi ekleyerek kısa bir tapınma
formatı yapabilirler.
-Bu dua ve tapınma formatına Rabbin Duası ve İman Açıklaması ayrıca eklenmedir.
-Övgü-şükran dualarına genel (aracılık) dualarından ayrı bir yer verilmelidir.
-Genel dualar içindeki konuları, kişisel dua ve istekler için dua ederek kapatırız:
- Tanrı’nın Kilisesine hizmet eden görevliler için.
- Çocukları, gençler (okul, iş, aile) hayatları için.
- Hasta, yardıma muhtaç, kimsesiz ve acı çeken insanlar için.
- Ailemiz, arkadaşlarımız ve komşularımız için.
- Düşmanlarımız ve bizden nefret edenler için.
- Yasa koyucular ve yasayı uygulayıcılar için, ulusların önderleri için, ülkemizin
esenliği, adaleti, refahı, zenginliği için.
- dünyanın barışı için,
-savaşlar, kıtlık ve afetler, salgınlar, terör, yoksulluk, açlık gibi sebeplerle acı
çekenler için, göçmenler, dağılmış aileler, kimsesiz çocuklar v.s. için.
Genel duaların konularına baktığımızda, öncelikle kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmak
yerine Tanrı’nın sağlayışının bütün yeryüzüne gelmesi için aracılık etmiş oluyoruz. Bu
tutum, bizleri bencillikle dua etmekten korunması için önemlidir.
-Kilisenin ve pastorün olmadığı yerde vaaz için (ve/veya vaaz yerine), uygun bir
çalışma kitabı alıp konu konu veya bölüm bölüm okunabilir veya bir çalışma
kitabından kısa özetler yapılabilir.
-Her toplantı zamanında (vaaz ve/veya Kelam Çalışmasından önce) “ondalık-sunusadaka” kurbanlarını Rab’be sunulmalıdır.
-(imkanınız olursa) Bir kilise görevlisini belli aralıklarla evinize davet etmelisiniz.
-(imkanınız olursa) belli aralıklarla kiliseleri ziyaret etmelisiniz (ancak bu durum
genelde aileler için hem zaman hem masraf açısından her zaman mümkün
olmayabilir).
ÖRNEK:
1./ Okuma + dua
(ilahiler)
-2./ Okuma
-3./ÖVGÜ-ŞÜKRAN DUALARI

-4./ genel dualar…
topluluğun ihtiyaçları…
kişisel dua ve dilekler…
-5./(hep birlikte) RAB’BİN DUASI okunur.
-6./ ondalık/sunu/sadaka Rab’be kaldırılır (kısa bir bereket duası edilir).
-7./ Vaaz/Kelam Çalışması için bir kitaptan okuma yapılır ya da özetlenir.
-8./ günün Mezmuru okunur
-9./tövbe-itiraf/alçalış duaları (Kelam Okumaları, ilahi, Dualar, Maddi Kurbanlar,
Vaaz/Kelam Çalışmasından sonra yüreğimiz alçalış-itiraf- tövbe duaları için daha
samimi bir şekilde hazır olur.
-10./ (hep birlikte) İMAN AÇIKLAMASI okunur.
-11./ Kapanış ilahisi/duası

