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Alternatif bir Teoloji Eğitimi

Alternatif bir Teoloji Eğitimi

(Dünya) Misyon

Eğitim Modeli
İsa öğrencilerini, öğrenci
olarak yetiştirerek eğitti. Yani:

Dünyaya Ulaşma ve Kilise Gelişim Enstitüsü

• Tam zamanlı
çalışan öğrenciler
• Kilise önderleri
• Tam zamanlı hizmet eden
öğrenciler

Uluslararası düzeyde dünyanın müjdelenmesi ve teoloji eğitimine kuvvetle
inanıyoruz. Dünyanın her yerinden
Profesörlerimiz ve Eğitmenlerimiz
var ve ABD, İngiltere, Avustralya ve
Güney Afrika’daki enstitülerle işbirliği
içindeyiz. Kültürlerarası uygulama
deneyimini ve farklı kültür ve kilise
gruplarından Hıristiyanlar’ın birbirlerinden öğrenmesini teşvik ediyoruz.

• Kutsal Kitap
Okulu Mezunları
• Teoloji dışındaki
bölümlerde okuyan
üniversite öğrencileri
• Üniversitelerin Teoloji
bölümü dışındaki mezunları

Nasıl?
• Tam gün seminerler

Pavlus’un Romalılara mektubu müjdenin, Eski Antlaşmanın öğretisine göre
en sistematik sunumlarından biridir.
Ama daha da çarpıcı olan, Pavlus’un
Romalılar’ı yazarkenki amacının kiliseyi
dünyanın müjdelenmesine kazanmak
olmasıdır (Ro 1:1–15; 15:1–17). Doğru
Kutsal Kitap öğretişi her zaman
müjdelemeye, kilisenin donatılmasına
ve dünyaya ulaşılmasına yöneliktir ve
bu yönelme onun raison d’étre si
(varoluş nedeni) yüzünden her zaman
Kutsal Yazılar’a dayanacaktır.

1. Onlara bilgi öğretti
2. Kişisel olarak onlara danışmanlık verdi
3. O
 nlara bireysel ve grup
olarak danışmanlık verdi
4. Grup halinde deneyim sahibi
oldukları gündelik yaşam
pratiğini bireysel olarak
uygulayabilecekleri zamana
dek onlara mentorluk (yönderlik) yaptı.

Bizler varsayımlar ve “Yüksek
Eleştiri”nin getirdiği sonuçlarla
bilerek güreşiyoruz ama çalışmalarımızın bu uğurda Kutsal
Yazıları çürütüp yok etmesine
izin vermeyi reddediyoruz.
Özdeyişler bizi uyarmaktadır:
“Oğlum, uyarılara kulağını
tıkarsan, bilgi kaynağı sözlerden saparsın” (Özdeyişler
19:27).

• Akşam seminerleri
• Stajlar
• Bireysel çalışma
• Diğer enstitülerde alınan
derslerin transferi

Dünyaya ulaşma Martin Bucer’de
yüksek öncelikli bir unsurdur.
Operation World, Almanca basımına ve kitabın diğer uluslararası
müjdeleme organizasyonları ve
akademik enstitülerle işbirliğine
katkıda bulunmuştur.

Pavlus, Timoteos’a şöyle
yazdı: “Birçok tanık önünde
benden işittiğin sözleri,
başkalarına da öğretmeye
yeterli olacak, güvenilir kişilere emanet et.”
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Reformed and Flexible Study of Theology

Kimin için?

