
OTURUM #1 RAB’Bİ NASIL ÖVERİZ 
 
EĞİTİCİ BÖLÜM #1 TANRI’YI YÜCELTMENİN TANIMI 
 

1. Övmek, Tanrı’nın güçlü işlerini anımsamaktır ( İnsanlık tarihi boyunca yaptıklarından 
ve bizim yaşamımızda yaptıklarından dolayı). 

2. Övmek, Tanrı’nın yüce karakterinin niteliklerini ikrar etmektir ( O’nun kişiliği ve 
karakter özelliklerinin yaşamlarımızı nasıl etkilediğini) 

3. Övmek, O’nun hem işlerine hem de karakterine şükretmektir. 
 

UYGULAMA# 1: Övmek 
 
Tanrı’yı övmek için yukarıdaki üç yoldan birini seçin ve masanızdakilerle birlikte O’nu 
yüceltmek için bir süre zaman geçirin. Tanrı’yı sizin yaşamınızda veya ülkenizde yaptığı 
güçlü işleri için yüceltebilirisiniz,  O’nun niteliklerini övebilirsiniz (Kutsallığını, koşulsuz 
sevgisini, vs.) veya hem neler yaptığını hem de kendisini yüceltebilirsiniz. Ayırt edici ve 
net olun. 
 

EĞİTİCİ BÖLÜM # 2: YÜCELTMENİN UYGULANMASI 
 
Tanrı yüreğinin hoşnut edilmesini sever! Yüreğini överek ve yücelterek hoşnut edebiliriz ( 
Yeşaya 43:18-21; Mezmur 103:1-18). Bundan daha büyük fikirler biliyorum: “ Övgülerimiz 
Rab’in yüreğini kutsar”   
 
Kapılarına şükranla, Avlularına övgüyle girin! Şükredin O'na, adına övgüler sunun (Mezmurlar 
100:4) 
 
Yüceltme sık sık mucizevi kurtuluştan önce gelir. (Mezmurlar 50:23; 2, 2.Tarihler 20:15, 18-
24; Yunus 2:9 ve Elçilerin İşleri 16:25). 
 
Yüceltmek bizim Şeytan’a karşı olan başlıca silahımızdır (Mezmurlar 8:2, Yakup 4:7 ve 
Yeşea 61:1-3) 
 
Yüceltmek veya onun eksikliği bazen yeryüzünde bir şeylerin olup olmamasına karar 
vermektir (Mezmurlar 67:5-7).  
 
Yakınmalı övgülerden kaçının. 
 
UYGULAMA # 2: Övmek için Uygulanabilir Yöntemler 
 
Grubunuza okuyabileceğiniz dört tane cümle yazınız: (yalnız dört cümle olacak paragraf 
değil!) 

• “Gökteki taht odasında” Tanrı’nın huzurunda olduğunuzu gerçek ve kişisel olarak 
deneyimlediğinizi hissederek Tanrı’yı övün  

• Bir süreliğine ruhsal savaşta Şeytan’ı mağlup ettiğinizi düşünerek Tanrı’yı övün. 
• Teşviğiniz kırıldığını ve moraliniz bozuk olduğunda Tanrı’nın size esenlik ve sevinç 

verdiğini düşünerek Tanrı’yı övün. 
• Duanıza özel bir şekilde yanıt verdiğiniz düşünerek Rab’i övün.  

 



Listenizi aynı masa etrafınızdaki arkadaşlarınıza okuyun. Herkesin listesi okunduğunda 
gruptakilerle birlikte alkışlayın, bağırın ve yüceltin. 
 
EĞİTİCİ BÖLÜM #3 TANRI’NIN ADLARI  
 
Elohim (Emin, güvenilir) (Mezmurlar 91) 
Yahve  (kutsal, adil yargıç, sevgi) (Mısırdan Çıkış 32:3 ve Yeşea 63:8-9)  

Adonay (Rab, kral) (Mezmurlar 119:125; 1Korintliler 6:19-20 ve Koleseliler 2:6) 
Yahve -Yire (Rab sağlayandır) ( Yaratılış 22:14) 

Yahve – Raffa (Şifa veren Rab) (Mısıradan Çıkış 15:26) 
Yahve - Nissi ( Rab sancağımdır) (Mısırdan Çıkış 17:15) 

Yahve - M’kaddeş ( Rab kutsalımızdır) (Levililer 20:7)  
Yahve - Şalom ( Rab esenliktir) ( Hakimler 6:24) 

Yahve –Rohi (Rab Çobanımızdır) ( Mezmurlar 23:1) 
Yahve- Zidkenu ( Rab Doğruluğumuzudur) ( Yeramya 23:5-6) 

Yahve - Şammah ( Rab orada) (Hezekiel 48:35) 
UYGULAMA #3: Tanrı’nın Adları  
Masadaki herkes Tanrı’nın bir niteliğini seçsin. Herkese Tanrı’nın niteliklerine göre 
yaşamlarında yaptığı işlerden birisini yazdırın. Daha sonra herkese seçtiği adlara ve Tanrı’nın 
yaşamlarında ne gibi bir iş yaptığına göre tanıklık vermesini sağlayın. 
Ev ödevini kararlaştırma: Herkesi Tanrı’nın yaşamlarında yaptığı işleri adlarının yanına 
yazmak için teşvik edin.  
 
Kutsal, Kutsal, Kutsal 
   


