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ŞAGİRDLİK

Müzəffər, Ruhla dolmuş Məsihçi həyatı yaşamaq üçün əsas məqsəd Məsihin mərkəzdə
olmasıdır. Əgər Məsih həyatınızın idarə olunan mərkəzində yerləşərsə, onda siz həyatınızda
olan bütün maraqları Onun idarə etməsinə icazə verərək, Ona təslim olursunuz. Məsihin
idarəçiliyi ilə həyat daha da effekli olur. Məsihdən bu cür asılılıq hər bir Məsihçinin arzusu
olmalıdır.
Belə bir həyatı yaşamaq üçün əhəmiyyəti olan dərslərin başlıqları da daxil olmaqla,
gəmi sükanı, MƏSİHLƏ İDARƏ OLUNMUŞ HƏYATI təsvir edir.
Məsih Mərkəzdə olduqda – Qalat. 2:20; Yəhya 15:5; Kolos. 1:27.
Əminlik – 1 Yəhya 5:11-13; Yəhya 5:24; Yəhya 1:12.
Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri – 1 Salnamə. 29:10-13; Vəhy 4:11; 15:3-4.
Bibliya – 1 Peter 2:2; 2 Timotey 3:16; Yeşua 1:8.
Dua – Matta 7:7; Filip. 4:6, 7; Yəhya 15:7.
Ruhla Dolmuş Həyat – 1 Kor. 2:14, 15; Efes. 5:18; Qalat. 5:16-18.
Cəmiyyət – Matta 18:20; İbr. 10:24, 25; 1 Yəhya 1:3.
Şəhadətçilik – Matta 4:19; Rom. 1:16; 1 Peter 3:15.
Sövqolunma (şirniklənmə) – Rom :13, 14; İbr. 2:18; Yaqub 1:13, 14.
İtaətkarlıq – Yəhya 14:21; Rom. 12:1, 2; Luka 6:46.
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 1
Məsihçi Olmağınıza Necə Əmin ola bilərsiniz

Sizin Məsihlə ünsiyyətinizdə böyüməyiniz üçün xilasa əminliyiniz olmalıdır və siz Onun
övladı olduğunuza əmin olmalısınız.
“Lakin Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə Allahın övladları olmaq
ixtiyarını verdi”. Yəhya 1:12. Allahı imanla öz həyatınıza qəbul edəndə O, sizi Öz övladı
edəcəyini vəd edib. O, sizi heç vaxt aldatmaz. Allah etibarlıdır və Onun Kəlamı da etibarlıdır.
Siz Onunku olduğunuza və əbədi həyata malik olduğunuza əmin ola bilərsiniz.
“Bu şəhadət ondan ibarətdir ki, Allah bizə əbədi həyat verib və bu həyat Onun Oğlundadır.
Oğula malik olan şəxsin həyatı var, Allahın Oğluna malik olmayan şəxsin isə həyatı yoxdur.
Bunları sizə – Allahın Oğlunun adına iman edənlərəyazdım ki, əbədi həyata malik
olduğunuzu biləsiniz.Şəhadətlik isə budur ki, Allah bizə əbədi həyat vermişdir və bu həyat
Onun Oğlundadır. Oğula malik olanın həyatı vardır. Allahın Oğluna malik olmayanın isə
həyatı yoxdur. Bunları Allahın Oğlu adına iman edən sizlərə yazdım ki, siz əbədi həyata
malik olduğunuzu biləsiniz.” 1 Yəhya 5:11-13.

2

ŞAGİRDLİK
ÇÖRÜŞ № 1
Məsihçi Olmağınıza Necə Əmin ola bilərsiniz
Məsihçi olmağa, imanla Məsihi, Allahın məhəbbət və bağışlama töhfəsini gəbul etmək
daxildir. Bu da Şəxsə-İsaya üçlü həsrolunma ilə nəticələnəcək. Bu insanın ağlının,
emosiyalarının və iradəsinin Ona həsr olunmasıdır.

ŞƏXSİN ÖZÜ
TƏRƏFİNDƏN
İRADƏ OLUNMUŞ
HƏYAT
Ö – taxtda şəxs özüdür
┼ - Məsih onun həyatından
kənardadır
• - Maraqlar özü tərəfindən
idarə olunur, çox vaxt
narazılıq və peşmançılıqla
nəticələnir.

MƏSİHLƏ İDARƏ
OLUNMUŞ HƏYAT

İradə
Emosiya
Ağıl

┼ - Məsih şəxsin
həyatındadır
və taxtda oturmuşdur.
Ö- şəxs özü Məsihə
təslim olur.
• - Maraqlar Məsihlə
idarə olunur və sonu
Allaha uyğun plan ilə
nəticələnir.

Bizim Məsihlə ünsiyyətimiz nigahdakı ünsiyyətin tələblər kimi üç tərkib hissəni: ağıl,
emosiya və iradəni çox gözəl şəkildə özündə saxlamalıdır.
Məsələn, bir nəfər cavan oğlan, ağlında özünə əmindir ki, onun nəzərdə tutduğu qız elə ona
“uyğun” adamdır. Bəlkə də o, emosional tərzdə cəlb olunaraq, onu bütün ürəyi ilə sevir,
amma nigah isə agıl və emosiyadan daha üstün şeylər tələb edir. Buraya iradə də aiddir.
Qız və oğlan iradənin bir hərəkəti kimi, camaat qarşısında özlərini bir-birilərinə həsr
etdikdən sonra onlar ər və arvad sayılırlar. “Mən söz verirəm” ifadəsinin böyük mənası var.
İsa Məsih ilə ünsiyyətimiz də belədir. Təkcə ağılla Məsihə inanmaq və ya emosional
təəssürata malik olmaq kifayət deyildir. Bunların hər birinin özlüyündə gücünün olmasına
baxmayaraq, iradəmizin hərəkəti kimi, Məsihi öz həyatımıza Xilaskar və Rəbb kimi qəbul
etməyincə Məsihçi ola bilmərik.

Ağılla həsr olunma
Gəlin, Məsihçinin həsr olunmasının üç elementini araşdıraq. Məsihçilik imanı “gözü bağlı
tullanmaq” imanı deyildir. O, tarixi faktlar əsasında qurularaq, əsrlərin hərtərəfli biliyinə və
axtarışlarına əsasən sənədlərlə sübut olunmuşdur. Bir çox alimlər öz həyatlarını Nazaretli
İsanın həyatını, təlimini, ölümünü, dirilməsini və onun təsir qüvvəsini öyrənməyə həsr
etmişdilər. Nəticədə, bizim Onun dirilməsini göztərən tarixi sübutlarımız Vaterluda
Napoleonun məğlub olması faktından daha çoxdur.
Professor Edvin Selvyn öz, Məsihçiliyə Müraciət işində belə deyib, “Məsih ölümündən üç
gün sonra bədən və canla bütövükdə dirilimişdir və bunu, Onu yerdə tanıyanlara həyat
tərzinin yeni ünsiyyəti kimi ötürməsi faktdır və bu fakt tarixi sübut kimi etibarlı görünür.”
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O xoş xəbər, inqilabçı Əhdi -Cədid məbədinin xəbəri idi. Bu xəbər bu gün də inqilab edən
bir xəbərdir. Bu tarixin bir faktıdır.
İSA MƏSİH KİMDİR?
1. Aşağıdakı ayələrdə İsanın nəyu nəzərdə tutduğunu öz sözlərinizlə ifadə edin.
a. Yəhya 10: 30-33______________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Yəhya 14:8,9________________________________________________________

___________________________________________________________________
2. Başqalarının İsa Məsih barədə nə fikirləşdiyini öz sözünüzlə ifadə edin.
a. Həvari Yəhya (Yəhya 1:1,14)______________________________________________
______________________________________________________________________
b. Tomas (Yəhya 20:25-28)_________________________________________________
_____________________________________________________________________
c. Onun düşmənləri (Yəhya 5:18)____________________________________________
____________________________________________________________________
3. Sizin fikrinizcə İsa Məsih kimdir və niyə?___________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ÜÇLÜK ÜÇBUCAĞI

Nazaretli Isa Müqəddəs Ruhdan hamilə olmuş bakirə Məryəm tərəfindən təxminən 2000 il
bundan əvvəl doğulmuşdur. Yüz illər əvvəl İsrailin dahi peyğəmbərləri Onu gəlişini
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qabaqcadan söyləmişdilər. 1500 ildən artıq bir müddətdə müxtəlif şəxslər tərəfindən
yazılmış Əhdi –Ətiq kitabı Onun Gəlişini göstərən 300-dən artıq dəlilləri özündə saxlayır.
İsa 30 yaşında camaat arasında öz Xidmətinə başladı. Üç il ərzində O, insanlar üçün tam,
bol həyatın və gələcəkdə olan həyatın düsturunu verdi.
İsanın həyatı, Onun göstərdiyi möcüzələr, söylədiyi sözlər, çarmıxda ölümü, dirilməsi və
göylərə qalxması – bütün bunlar Onun adi insan deyil, insandan daha üstün bir şəxs
olduğunu göstərən faktdır. Məhəmməd adi bir peyğməbər idi; Budda (onun dediyinə görə)
agnostik idi. Konfusias əxlaq müəllimi idi - amma İsa isə Allah olduğunu demişdi. O,
“Mən və Ata birik” (Yəhya 10:30) deyəndə Öz İlahiliyini təsdiq etmişdi. “Məni görmüş kəs
Atanı görmüş olur” (Yəhya 14:9).
İSA MƏSİH NİYƏ GÖRƏ GƏLMİŞDİ?
1. Isa Məsihin gəlməsi nə üçün lazım idi? (Rom. 3:23)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. İsa Məsih niyə görə bizim üçün öldü? (1 Peter 3:18)______________________
___________________________________________________________________
3. Məsihin ölülərdən dirilməsinin bizim üçün nə əhəmiyyəti var? (1 Peter 1:3)
__________________________________________________________________
Əhdi – Ətiqdə İsrail xalqı vaxtaşırı olaraq, kahinin yanına qurban kəsmək üçün heyvanlar
gətirərdi. Qurban gətirənlərin günahlarını müvəqqəti olaraq örtməkdən ötrü kahin, heyvanı
kəsib qanını gurbangaha çiləməli idi. Qurban gətirən şəxsin günahını günahsız qurbanla əvəz
etmək üçün bu heyvanlar qüsursuz, ləkəsiz və sağlam olmalı idi.
Bu qurban, Öz qanı ilə təkcə insanların qünahlarını müvəqqəti örtməyən, amma həmişəlik
olaraq onların günahını yuyan, Allah Quzusunun gəlişinin təsəvvürü idi. Kəlam deyir ki,
“Qan tökülmədən bağışlanma olmur” (İbr. 9:22). Elə buna görə də, Allah günahsız olan və
bizim günahlarımızın bağışlanması üçün Öz qanını çarmıxda tökən İsanı göndərdi.

BAĞIŞLAMAQ

ALLAH
ALLAH

İNSANIN GÜNAHI
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Məsihçi olmaq üçün siz səmimi qəlbdən İsa Məsihin tələbləri ilə üzləşməlisiniz və ağılla
Onun Allah olduğuna, günahlarınız üçün öldüyünə, dəfn edildiyinə, yenidən dirildiyinə,
həyatınıza gəlmək istədiyinə, eləcə də Xilaskarınız və Rəbbiniz olduğuna inanmalısınız.
EMOSİONAL HƏSR OLUNMA
Emosiya xüsusi bir hərəkətə, hadisəyə və ya təəsüürata qarşı hiss yaxud reaksiyadır.
Müxtəlif emosiyaları səhvən fərqləndirmək bir çox adamların Allahla ünsiyyətlərində
çaşmalarına səbəb olmuşdur.
İNSANLAR EMOSİONAL OLARAQ MÜXTƏLİF CÜR CAVAB VERİRLƏR
1. Həvari Pavel Allahı tanımaqda hansı təəsüürat hissini keçirirdi? (Həv.İş. 22:6-10)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Timotey Allahı tanımaqda hansı təəsüürat hissini keçiriridi? (2 Timotey 1:5)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Biz insanlar emosional varlıqlar kimi yarandığımıza görə emosiyalar həyatımızın normal
bir hissəsidir. Müxtəlif insanlar müxtəlif cür cavab verirlər. Kiminsə emosional enerjisi
çox böyük ola bilər, eyni zamanda başqa birisi isə sakit və təmkinli ola bilər. Çünki
emosiyalar həddən artıq fərqləndiyinə görə onlara güvənmək lazım deyil. Emosional
təəsüüratları axtararkən bir çoxları Allahla ünsiyyətin həyati vacibliyinə kifayət qədər
əmin olmamışlar.
Bibliyada deyilir, “Saleh insan imanla yaşayacaq” və “... İman olmadan Allahı razı
salmaq qeyri – mümkünür”. İmandan olmayan hər hansı bir şey “günah” sayılır.
Ona görə də həmin emosional təəsüüratları axtarmaq, Allahı razı salan həmin şeyi-imanı
inkar edir. Etibarı ifadə etmək üçün başqa söz iman sözüdür və bizim imanımız öz
hisslərimizə deyil, Allahın adamına və Onun Ruhdan ilham almış Kəlamına
əsaslanmalıdır.
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HİSSLƏRƏ ARXAYIN OLMAYIN; EMOSİYALAR ALDADA BİLƏR
Bizim əminliyimiz Allah Kəlamının təsir gücü əsasında qurulub. Siz Allahın
Kəlamında aşkar olan şərtlərlə qarşılaşanda, Onun övladı olduğunuza əmin ola
bilərsiniz. Məsihçi Allahın Özünün və Kəlamının etibarlı olduğuna iman edərək
yaşayır. Aşağıdakı qatar diaqramı fakt (Allah və Onun Kəlamı), inam (bizim Allaha
və Onun Kəlamına etibar etməyimiz) və hisslərimiz (bizim təəsüüratımızın nəticəsi)
arasında olan əlaqəni göstərir.

1. FAKT: Məsihçi həyatı haqqında faktlar Bibliyadadır. Fakt dəyişirmi?____
2. HİSSLƏR:
a. Sizin hissləriniz dəyişirmi? ________________________________________
b. Bizim hisslərimizin yuxarı və ya aşağı olmasını nə təyin edir? ____________
_________________________________________________________________
3. İMAN:
a. Əgər biz hisslərimizə inansaq və hisslərimiz də öz növbəsində vəziyyətlərlə

müəyyən edilsə, onda imanımız nə yerdə olacaqdır?___________________________

_____________________________________________________________________
b. Əgər faktlara (fakt doğrudur və dəyişmir) inansaq, onda bizim imanımız nəyə
bənzəyəcəkdir? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ÜÇLÜ TƏSDİQLƏMƏ
Allah bizə Məsihin həyatımızda olmasını göstərən üçlü təsdiqləmə verir.
Etibarlı Kəlam
Müqəddəs Ruh
Dəyişilmiş həyat

}

= ƏMİNLİK

Birinci, bizim Allah Kəlamında zahiri sübutumuz var. Bizim əminliyimiz Allah Kəlamının
təsir gücünə əsaslanmışdır. Allah Kəlamında aşkar olan şərtlərlə qarşılaşanda, siz Allahın
övladı olduğunuza əmin ola bilərsiniz. 1 Yəhya 5: 9-13 oxuyun.
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İkinci, bizim daxilimizdə Müqəddəs Ruhun şəhadətliyi var. Pavel Pomalılara 8:16-da yazır
ki, “Elə Ruh Özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övladlarıyıq.” 1
Soloniklilərə 1:5 oxuyun.
Bizim dəyişilmiş həyatlarımızın özü, Məsihçi olmağımızı göstərən üçüncü şəhadətlik
faktıdır. İsa Yəhudilərin mömin, dini rəhbəri olan Nakdimona belə izah edir: “Sən yenidən
doğulmasan Allahın səltənətinə girə bilməzsən”. Koloslulara 1:6 oxuyun. Yenidən
doğulmağımıza və Allahın övladı olğumuza sübut elə bizim dəyişilmiş həyatlarımızın
özündə görünəcək. 1 Yəhya 2:3-6 oxuyun.
ÖZ İRADƏNİZLƏ HƏSR OLUNMA
Məsihçi olmağa və Məsihçi oduğunuza əminliyiniz üçün ağıl və emosiyalardan başqa iradə
də lazımdır.
Xilasa əminliklə əlaqədar məsələlərdə Məsih, insan iradəsinin vacibliyini xüsusi qeyd edib.
O deyib: “Kim Onun iradəsini yerinə yetirmək istəyirsə, təlimimin Allahdan olduğunu,
yoxsa özbaşına söylədiyimi biləcək”. (Yəhya 7:17)
Məsihin bu sözlərinə əsasən, həqiqətə tabe olmağa cəhd etməyincə siz həqiqəti heç vaxt
bilməyəcəksiniz; nurda gəzməyə həvəs göstərməyincə siz heç vaxt nuru görməyəcəksiniz.
İMANINIZI ƏSASLANDIRMAQ ÜÇÜN FAKTLAR
1. Məsih həyatınıza gəlmişdir. Vəhy 3:20 oxuyun.
a. Burada qapı nəyə aiddir? _____________________________________
b.

Məsih nə vəd etmişdir? ______________________________________

c. Bizim burada rolumuz nədir?__________________________________
d.

Onun rolu nədir? ___________________________________________

e.

Bu ayəyə əsasən əgər siz imanla ürəyinizin qapısını açıb İsa Məsihi
Rəbbiniz və Xilaskarınız olması üçün öz həyatınıza dəvət etsəniz, O
gələrmi?______

2. Sizin günahlarınız bağışlanıb. Koloslulara 2: 12-14 oxuyun.
a. Sizin neçə günahınız bağışlanıb?_______________________________
b. Əgər Allah sizi bağışlayıbsa, bəs niyə görə bəzən günahkar hisslər sizdən
əl çəkmir? (1 Yəhya 1:8, 9)____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

c.

Etiraf olumayan günah üçün nə etmək olar? (1 Yəhya 1:9)_____________
____________________________________________________________
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İndi yaxşı olar ki, bir az fasilə edib həyatınızda agah olduğunuz hər hansı bir
günah üçün 1 Yəhya 1:9-dakı Allahın bağışlamaq barəsində olan vədini elan
edəsiniz. Qeyd: həyatınızda olan günahları necə həll etmək məsələsi gələcək
dərslərimizdə izah olunacaqdır.
3. Siz Allahın övladı oldunuz. Yəhya 1:12, 13 oxuyun.
a. Hansı insanlar Allahın ailəsində ruhanı doğulurlar? ___________________
_________________________________________________________________
b. Məsihi qəbul etdikdən sonra siz kim oldunuz? ________________________
________________________________________________________________
4. Siz əbədi həyatı qəbul etdiniz. 1 Yəhya 5:11-13 oxuyun.
a. Bu ayəyə əsasən biz əbədi həyatı harada tapa bilərik? ___________________
b. Əgər kiminsə həyatında Məsih varsa, onun daha başqa nəyi var?_________
______________________________________________________________
c. 1 Yəhya 5:13-də deyilir: “Bunları sizə – Allahın Oğlunun adına iman edənlərə

yazdım ki, əbədi həyata malik olduğunuzu (ümid, hiss, ehtimal edəsiniz və
yaxud da biləsiniz)”. Səhv sözləri qeyd edin.
d. Əbədi həyatınız olduğunu bilirsinizmi?_______________________________
Nəyə əsasən?______________________________________________________
f. Əgər əbədi həyatınız bu gün varsa, onda ola bilərmi ki, sabah o sizdə olmasın?
(İbr. 13:5)__________________________________________________

FAKTLARA ƏSASƏN QƏRAR QƏBUL ETMƏK
1. Xilas sizin əldə etdiyiniz bir şeydirmi? (Efes. 2:8, 9)__________________Siz nəyin
sayəsində bunu əldə etdiniz?_________________________________________ Yaxşı
əməllərinizlə xilasınız arasında hansı əlaqə var?
_____________________________________________________________________
2. Məsihin həyatınızda olmasına əminsinizmi? Siz əminsiniz ki, indi birdən ölsəniz,

göylərdə Allahla əbədi həyat sürəcəksiniz? _________________________________

Əgər əmin deyilsinizsə, onda xilasa əmin olmaq üçün iradənizin dəqiq, düşünülmüş
hərəkəti olaraq elə indi dua edərək Məsihi qəbul edin. Sizı bu duanı məsləhət görürük:
“Rəbb İsa, Sən mənə lazımsan. Günahlarıma görə çarmıxda öldüyünə görə Sənə
minnətdaram. Mən həyatımın qapılarını açaraq Səni öz Xilaskarım kimi qəbul edirəm.
Günahlarımı bağışladığına görə və mənə əbədi həyat verdiyinə görə Sənə minnətdaram.
Mənim həyatımı idarə et. Məni Sən istədiyin adam elə.”
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3. Əgər siz əvvəllər Məsihi həyatınıza dəvət etmisinizsə, yaxud indi dəvət etdinizsə, onda
hal-hazırda O haradadır?
(Vəhy :20)______________________________________________________ Bunu siz
hansı səlahiyyətlə bilirsiniz?________________________________________________
ƏLAVƏ DÜŞÜNDÜRÜCÜ SUALLAR
1. Nigahda olan ünsiyyət bizim Məsihlə ünsiyyətimizdəki tələbləri necə izah edir?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Incildəki faktlar barəsində olan adi biliyimiz xilas üçün kifayət deyil. Halbuki,
bu faktlara biz ağılla inanmalıyıq. Bu faktlar hansılardır? (1 Kor. 15:3-6) ____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Kiminsə emosiyaları onun Allahla ünsiyyətdə olmasına necə şübhə yarada bilər?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Allah bizə, İsa Məsihin həyatlarımızda olmasını göstərən hansı üçlü təsdiqləməni
vermişdir?
(a.) _______________________

(b.)__________________________

(c.) _______________________
Gələcəkdə oxumaq üçün: Yenidən Necə Doğulmaq olar, Bill Qream
QEYDLƏR
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 2
Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri

□ 1. Yəhyanın Müjdəsini oxuyun - hər gün bir fəsil olmaqla, 1-dən 7-ci fəsilədək.
□ 2. Diagramı öyrənin və “gəmi sükanı” ilə əlaqələndirin.
□ 3. Oxuyun və “Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri” hissəsini tamamlayın.
□ 4. Yəhya 3:16-nı əzbər yadda saxlayın.
□ 5. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə

11

Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 2
Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri

Məsihlə yaxından tanış olarkən biz Onun rəhbərliyinə tabe olmağı bacarırıq. Yalnız
Onunla tanış olarkən həyatlarımızın bütün sahələrini Ona etibar etməyi bacaracağıq.
Allahı tanımamağımız və Onun kim olduğunu bilməməyimiz, bizi şübhələrlə dolu və
etibarsiz bir həyatın təsiri altında qoyur. Biz Onu tanımaq üçün Kəlamı araşdıraraq, Allahın
biliyindən ötrü acımalıyıq.
“İndi ürəyinizi və canınızı Allahınız Rəbbi axtarmağa yönəldin”. 1 Salnamələr 22:19
“Maral axar sulara həsrət qalan kimi, Ey Aallah, könlüm Sənin həsrətini çəkir. Ey var
olan Allah, mənim qəlbim Sənin üçün susayıb.” Məzmur 42:1, 2a.
“Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq.” Yaqub 4:8.
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 2
Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri
“Tanrının dərin dənizinin dərinliklərinə baş vurun. Allahın dərinliklərində özünüzü itirin; və
onda siz oradan rahatlanmış, möhkəmlənmiş və ürəklənmiş çıxacaqsınız. Mən hələ qəlbi belə
rahatlandıran; qəm-qüssənın, kədərın kükrəmiş böyuk dalğalarını belə sakitləşdirən; və
çətinliklərin ləpələrinə belə sülh söyləyən, Allah barəsində ilahi fikirlərə qərq olmaqdan
başqa bir şey tanımıram.”
- K. H. Spurceon
Həyatda yaşamaq üçün Allah barəsində bilmək çox vacibdir. Allahı tanımayan insanlar üçün
bu dünya qəribə, ağılsız və əzablı bir yerə çevrilir. Allahı tanımamaq öz ətrafında baş
verənləri anlamadan və haraya getdiyini bilmədən həyatda büdrəmək və kor-koranə
gəzməkdir. Bundan əlavə, bizim Allaha etdiyimiz səcdəmiz Onun fikirləri kimi saf və
təmizdir. Ağılın cəlb edə biləcəyi ən böyuk fikirlər Allahın fikirləridir. Buna görə də, Allah
barədə olan ideyalarımız gərək Allahın həqiqətlərinə uyğun olsun. Həqiqi səcdə etmək
həyatlarımızda Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətlərini göstərməkdə Ona yol verməkdir. Biz
“Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə” etməliyik. Məzmur 96-nı oxuyun.
Məzmur 46:10- nun birinci yarısını nəzərdən keçirin və yazın_________________________
___________________________________________________________________________
Suallar: Mən Allah barəsində BİLMƏLİYƏM nə deməkdir? Allahın SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ nəzərdən keçirərkən Allah barəsində bilməli olduğumuz və
“mübarizəni dayandırmağa” kömək edən şeyləri görəcəyik.

ALLAH

1. Suverendir - Alidir
2. Əbədidir
3. Hər şeydən xəbərdardır

4. Hər yerdə mövcuddur
5. Qüdrətlidir
6. Dəyişməzdir

7. Ədalətlidir
8. Salehdir

9. Məhəbbətdir
10. Gerçəkdir
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QEYRİ- MƏNƏVİ

MƏNƏVİ

QEYRİ- MƏNƏVİ – Bu səciyyəvi xüsusiyyətlər ancaq Allaha aiddir, ona görə ki, bu
xüsusiyyətlərə malik olan yaranmış heç bir varlıq və yaxud da heç bir ruh yoxdur.
1. ALLAH SUVERENDİR. – Suveren sözünün mənası rəhbər, ən yüksək və ya da ali
deməkdir. Allah Suverendir - O, kainatdakı rəhbərlərin ən birincisi deməkdir.
Tətbiqetmə - Suverenlik ruhlandırıcı bir fikir olub Məsihçiləri heç bir şeyin Allahın
nəzarətindən kənar olmadığına və Onun planlarının qələbə çaldığına inandırır.
Kəlam – Məzmur 103:19; 2 Şamuel 7:28; 1 Kor. 29:10-13.
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: _______________________________________
_______________________________________________________________________
Nümunə: İşimdə vəzifəyə qalxmaq haqqında narahat olmayacağam.
2. ALLAH ƏBƏDİDİR. Allahın mövcud olmadığı vaxt hələ heç vaxt olmayıb. Onun nə
başlanğıcı nə də ki, sonu var.
Tətbiqetmə- Əbədi olmaq, yəni Allah vaxtla məhdudlaşmayıb deməkdir. O, həmişə mövcud
olaraq, keçmişi və gələcəyi bu günümüz kimi aydın görür. Buna görə də, həyatlarımızda
nəyin ən yaxşı olduğunu O, daha yaxşı bilir. Biz bunu başa düşərək, öz həyatlarımızı Ona
etibar etməliyik. (Sül. Məs. 3:5, 6)
Kəlam - Yeşaya 44:6, Vəhy 1:8, 1 Timotey 1:17
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: ______________________________________
______________________________________________________________________
3. ALLAH HƏR ŞEYDƏN XƏBƏRDARDIR. Allah, mövcud olan bütün biliklərə malikdir.
Onu heç nə təəccübləndirə bilməz.
Tətbiqetmə - Hər şeydən xəbərdar olmağa nəzərən imanlının şübhəsiz xilası barəsində
düşünün. Əgər Allah hər şeyi bilirsə, onda əlbəttə ki, O sizi xilas etməzdən əvvəl və sonra da
Ondan heç bir şey gizli qalmayacaqdır. Allah bizim barəmizdə hər şeyi bilməsinə
baxmayaraq O, günahlarımızı bağışladı və bizi Öz əbədi ailəsinə qəbul etdi.
Kəlam – İbr. 4: 13; Əyyub 42:2; Yeşaya 40:12-14
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: _______________________________________
_______________________________________________________________________
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4. ALLAH HƏR YERDƏ MÖVCUDDUR. Allah hüdudsuzdur və O, bütün zaman və
kainatda hər yerdədir.
Tətbiqetmə - Əgər Allah hər yerdə mövcuddursa, onda Ondan gizlənməyimiz axmaqlıqdır.
Əhdi –Ətiqdə Yunus Allahdan qaçmağa çalışırdı, amma balığın qarnına düşdü. Başqa sözlə,
bu gün biz bir imanlı kimi Allahın hüzurunu istənilən vaxt duya və Onunla gəzməyin xeyirduasını aydın şəkildə hiss edə bilərik.
Kəlam- Yeremya 23:24; Sül. Məs. 15:3; Qan. Tək. 31: 6; Kolos. 1:17
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: _______________________________________
_______________________________________________________________________

5. ALLAH QÜDRƏTLİDİR. Allah bütünlüklə güclüdür və bütün işləri görmək üçün Onun
kifayət qədər gücü var.
Tətbiqetmə - Allah Külli-İxtiyar olduğuna görə imanlı, öz xilasında möhkəm qalmalıdır.
Bizim xilasımız Müjdənin Allahın qüdrətində olmasından irəli gəlir. (Rom.1:16) Bundan
başqa Allahın qüdrətı, Onun yaratmaq gücündə (Yaradılış 1:1), bütün hər şeyi Özündə
saxlamasında (İbr. 1:3) və Onun qayğımızı çəkməsində görünür.
Kəlam - Filip. 3:20, 21; Məzmur 147:5; Efes. 3:20
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: ______________________________________
______________________________________________________________________

6. ALLAH DƏYİŞMƏZDİR. Allah Öz xasiyyətini və yaxud xasiyyətlərini heç vaxt
dəyişmir.
Tətbiqetmə - Bibliyada minlərlə vədlər var ki, Allah Ona aid olanlara bu vədləri yerinə
yetirməyi söz vermişdir. Onun Öz Sözünün üstündə durduğuna etibar edə bilərsiniz.
Kəlam - Say. 23:19; Məzmur 102:27; İbr. 13:8
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: ______________________________________
______________________________________________________________________
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MƏNƏVİ- Bu xasiyyətlər Allaha məxsusdur və onlar insanın Allahla ünsiyyətində görünür.
Biz bu xasiyyətlərin məhdudlanmış təzahürünü Onun yaratdığı varlıqlarda və ruhlarda görə
bilərik.
7. ALLAH SALEHDİR. Onun üçün nəyisə səhv etmək qeyri- mümkündür.
Tətbiqetmə - Allah Özü kamil oluğuna görə O, hüzurunda olmaq arzusunda olanlardan da
kamillik tələb edir. Isa dedi: “Atanız kamil olduğu kimi siz də kamil olun” (Matta 5:48). Bu
qeyri- mümkün olan nümunə xilasın insan tərəfindən deyil (Matta 19:23), ancaq Allahın
lütfünə etibar etməklə mümkün olduğunu göstərir.
Kəlam – Qan. Təkrarı 32:4; Yeşaya 45:20-25; Məzmur 111:1-3; 2 Kor. 5:21
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: ______________________________________
______________________________________________________________________
8. ALLAH ƏDALƏTLİDİR. Allahın Özünə və yaxud insana qarşı nədəsə haqsızlıq etməsi
qeyri- mümkündür.
Tətbiqetmə - Mühakimə sahəsində ən çox tətbiq olunan Allahın ədalətidir. İnsanlar Allah
qarşısında mühakimə olunmaq üçün durduqda, onlar tam ədaləti qəbul edəcəklər. Bu həm (öz
həyatlarında onlara qarşı düzgün olmayanlar üçün) təskinlik və həm də (pisliklərində
tutulmayanlar üçün) xəbərdarlıqdır. (Rom. 1:18)
Kəlam - Vəhy 15:3, 4; 2 Salonik. 1:3-10; 2 Timotey 4:8.
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: ______________________________________
______________________________________________________________________
9. ALLAH MƏHƏBBƏTDİR. Allah sonsuz, hüdudsuz, kamil məhəbbətdir. Onun
məhəbbəti kiminsə xoş görkəmindən və yaxud kiminsə yaxşılığından asılı olmayaraq
əvəzsiz olaraq verilir.
Tətbiqetmə - Allahın məhəbbəti sevdiyi şəxs üçün həmişə yaxşı şeylər axtarır. Məhəbbət
özünü hərəkətdə göstərir. Allah bizim üçün nümunədir. O bizə olan məhəbbətini İsanın
günahlarımıza görə ölümü ilə nümayiş etdirir. (Rom. 5:8)
Kəlam – Yəhya 3:16; Rom. 8: 37-39; 1 Yəhya 3:16.
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: _______________________________________
______________________________________________________________________
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10. ALLAH GERÇƏKDİR. O əsil həqiqətdir.
Tətbiqetmə - Yəhya 18: 38-də Pilat soruşmuşdu: “Həqiqət nədir?” İnsan daim Allahdan
kənar olan mənbələrdə həqiqəti axtarır. İsa dedi: “Həqiqət Mənəm”, amma insanlar öz
haqsızlıqı ilə həqiqəti boğur (Rom. 1:18). Onlar Allahın həqiqətini yalanla əvəz etdilər (Rom.
1:25). İnsan İsanı qəbul edəndə onun həqiqət axtarışı qurtarır və azadlığı başlayır.
İsa demişdi: “Siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək” (Yəhya 8:32).
Kəlam – Məzmur 33:4; Titus 1:2.
Bu səciyyəvi xüsusiyyəti düzgün anlayaraq və düzgün qiymətləndirərək həyatımın dəyişə
bilən (nəzərə çarpan) sahələri bunlardır: _____________________________________
______________________________________________________________________

ALLAHIN MÜQƏDDƏSLİYİ
“Allah Müqəddəsdir. Onun Müqəddəsliyi heç bir standarta uyğunlaşmır. O Özü həmin
standartdır. O, hüdudsuz, ağıla sığmaz saflığın dolğunluğu ilə tamamilə müqəddəsdir.
Allah müqəddəs olduğuna görə Onun bütün səciyyəvi xüsusiyyətləri də müqəddəsdir.
Deməli, onda biz, Allaha aid olan hər hansı bir şey barədə fikirləşəndə müqəddəsliyi
düşünülməliyik.”
(A.Ü.Tozerin “ALLAHIN MÜQƏDDƏSLİYİ”- kitabından sitat)
Vəhy 4 və Yeşaya 6:1-8.
1 Peter 1:14-16-ya uyğun cavabınız nədir? ______________________________________
________________________________________________________________________

Məzmur 139 və 145 oxuyun.
Gələcəkdə oxumaq üçün: Müqəddəslik haqqında bilik, A.U.Tozer
QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 3
Bibliyanı Necə Öyrənməli
□ 1. Yəhyanın Müjdəsindən hər gün bir fəsil olmaqla, 8-ci fəsildən 14-cü fəsilə qədər
oxuyun.
□ 2. “Bibliyanı Necə Öyrənməli”-nin vəsaitlərini oxuyun və tamamlayın.
□ 3. Oxuyun və “Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri” hissəsini tamamlayın.
□ 4. Məzmur 119:9, 11-i əzbərləyin.
□ 5. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə

19

Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 3
Bibliyanı Necə Öyrənməli

Məsihlə idarə olunmuş həyatda təməlin əsası Bibliyadır və Məsihçi həyatı üçün
öyrənəcəyiniz bütün başqa əsaslar da elə Bibliyadandır. Allah sizinlə Kəlamla
danışarkən siz həyatınız və xidmətiniz üçün Onu dərk edərək və Onun prinsiplərinə tabe
olaraq, Onu tanıyırsınız.
Siz Allah Kəlamını canlı şəkildə həyatınıza qəbul edərkən böyüyəcəksiniz.
Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik

“

tərbiyəsi üçün faydalıdır.” 2 Timotey 3:16
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 3
Bibliyanı Necə Öyrənməli

Hər bir Məsihçi Kəlamı “necə” öyrənib və “necə” həyata tətbiq etməyi bilməlidir. Bu dərs
Bibliyanı sizinki etməyin beş yolunu əhatə edir.
Bibliyanı öyrənməyin beş metodunu əlinizdəki beş barmaqla müqayisə edək. Əgər siz
Bibliyanı bir və yaxud da iki barmaqla tutsanız onda kitabı asanlıqla əlinizdən sala
bilərsiniz. Amma siz nə qədər çox barmaq istifadə etsəniz, Bibliyanı bir o qədər möhkəm
əldə saxlaya biləcəksiniz.
Bu həm də ruhani bir həqiqətdir. Əgər kimsə Kəlamı gündəlik əzbərləyib və onun üzərində
fikirləşirsə, onda o şəxs Bibliyanı əlində daha möhkəm saxlayacaq və bu kitab onun
həyatının bir hissəsi olacaqdır. Kitabı əlinizdə tam tutub saxlamaq üçün baş barmağın hər
hansı bir başqa barmaqla əlaqələnməsi lazım olduğu kimi, Kəlam üzərində düşünmənin
eşitmə, oxuma, öyrənmə və yadda saxlama ilə birləşməsi də Allahın Kəlamını tam tutub
saxlamaq üçün bir o qədər vacibdir.

1. Bunu eşidin - “Beləliklə, iman xəbəri eşitməklə, xəbəri eşitmək də Məsihin kəlamının
təbliğ olunması ilə gəlir.” (Rom. 10:17)
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A. Kəlamı ən yaxşı eşidən və Onu ən çox tətbiq edən hansı ürəkdir? (Luka 8:15) (Düzgün
cavabın altından xətt çəkin)
(1) Səmimi və düzgün ürək.
(2) Ayıq və etibarlı ürək.
(3) Açıq, amma laqeyd ürək.
(4) Əla- təlim keçmiş və savadlı ürək.
B. Kəlamı elan etməkdə pastor və müəllimlər nə edə bilərlər. (Nehemya 8:8)
______________________________________________________________________
Məsihçilərin ən çoxu Allah Kəlamını vəz olunduqda eşidir. Amma onlardan yalnız bir
neçəsi eşitdiklərindən faydalanmağı öyrənir. Eşitdiklərinizi yadda saxlamaq üçün istifadə
edilən ayələri və vəz edənin əsas fikirlərini qeyd edin.
C. İsa kimin xeyir -dua alacağını demişdi? (Luka 11:28)___________________________
________________________________________________________________________
Bunu oxuyun – “Nə bəxtiyardır bu peyğəmbərlik sözlərini oxuyan, eşidənlər və orada
yazılanlara riayət edənlər! Çünki vaxt yaxınlaşır.” (Vəhy 1:3)

2.

A. Gündəlik Bibliya oxumağın səbəblərini sadalayın (Qan. Tək. 17:19).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. Öz sözlərinizlə Vəhy 1:3 yazın.___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Gündəlik oxuma proqramı sizə sistematik olaraq Bibliyanı öyrənməyi göstərir və bir çox
Məsihçilər bu proqramdan gündəlik dua vaxtlarının bir hissəsi kimi istifadə edirlər.
Dr. Herri İronsaydın 14 yaşı olanda o, Bibliyanı yaşı qədər oxumadığına görə narahat idi.
Amma onun 21 yaşı olanda buna müvəffəq oldu. Sonralar o həyatında yaşından da çox oxudu.
3. Bunu öyrənin – “Veriyadakı Yəhudilər isə Salonikdə olanlardan daha açıq fikirli idi.
Kəlamı böyük həvəslə qarşılayaraq hər gün Müqəddəs Yazıları araşdırır, “Bu düzgün
təlimdirmi?” deyə yoxlayırdılar” (Həv. İş. 17:11).
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A. Sül. Məs. 2:4-cü ayə Kəlamı öyrənməyi bizə necə göstərir? _____________________
______________________________________________________________________
B. Bibliyanı öyrənməkdə bizim əsas məqsədimiz nədir? (2 Timotey 2:15) ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Öyrənmək sadəcə diqqətlə oxumaqdan daha üstündür - bu sizdən aşkar etdiyiniz şeyləri
yazmağı tələb edir. Oxumaq öyrənməkdən daha tez başa gəlir və sizə ümumi bir şəklin
təsvirini verir. Öyrənmək isə düşünməyə və yadda saxlamağa kömək edir.
C. Bibliyanı uzun- müddətli öyrənmək üçün təklif olunan vəsaitlər.
1. Halleyin Bibliya Məlumat Kitabçası (Zondervan Mətbuatı)
2. Ungerin Bibliya Lüğəti (Mudi Mətbuatı)
3. Uikliffin Bibliya İzahatı (Mudi Mətbuatı)
4. Yanqın (İersmanın Mətbuatı) və yaxud da Stronqun Uzlaşması (Royal Nəşriyyatı)
4. Bunu əzbər yadda saxlayın – “ Bir cavan yolunu necə təmiz saxlaya bilər? – Sənin
sözlərinə bağlı qalmaqla. Sənə qarşı günah etməyim deyə Kəlamını qəlbimdə
saxlamışam” (Məzmur 119: 9,11).
A. Allahın bizdən Öz Kəlamı barədə nə etməyimizi istədiyini öz sözünüzlə ifadə
edin.
(1) Qan. Tək. 11:18a ____________________________________________
(2) Sül. Məs. 7:3b ______________________________________________
B. Matta 4:4, 7, 10
(1) İsa şeytanın sinağına necə qələbə çaldı?
______________________________________________________________
(2) Bu nümunəni öz vəziyyətinizə tətbiq edə biləcəyiniz hər hansı bir yolu
görürsünüzmü? _____________________________________________
_____________________________________________________________
C. Sizin fikrinizcə, “Qoy aranızda Məsihin kəlamı bütün zənginliyi ilə yaşasın”,
Kolos. 3:16-da bunun mənası nə deməkdir?___________________________
______________________________________________________________
D. Məzmur 40:8-i öz sözünüzlə ifadə edib yazın._________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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“Mənim fikrimcə Kəlamı qavramağın ən yaxşı forması – Müqəddəs Yazını əzbər
öyrənməkdir.”
- Dauson Trotman
24 saatdan sonra siz,
-5% eşitdiklərinizi
-15% oxuduğunuzu
-35% öyrəndiynizi
-57% görüb eşitdiyinizi
dəqiq yadda saxlaya bilərsiniz
Amma əzbərlədiyinizi isə 100% yadda saxlaya bilərsiniz
E. Sizin əzbərləmək üçün planınız olmalıdır və siz onunla hərəkər etməlisiniz. Siz ifadə

etdiyiniz fikri daha yaxşı yadda saxlayacaqsınız. Əslində başqa hisslərin cəlb olunması
öyrənməni daha da yaxşılaşdırır. İfadə etmək təəssürat yaradır.
(1) Onu tərkar edin.
(2) İzah edin.
(3) Öz sözlərinizlə ifadə edin (özünüz təcəssüm etdirin).
(4) Onun mənasını müzakirə edin və başa düşün.
(5) Sakit və bərkdən, dəfələrlə, düzgün vurğunu və uyğun mənanı axtararaq- yenidən
nəzərdən keçirin.
(6) Başqa bir şəxslə -yenidən nəzərdən keçirin. Bir-birinizi yoxlayın.
5. Onun üzərində düşünün –“ Pislərin məsləhərt ilə getməyən, günahkarların yolunda
dayanmayan , rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır. O ancaq Rəbbin
qanunundan zövq alar, gecə-gündüz bu təlimatı dərin düşünər. Axar sular kənarında əkilən
ağac kimi barını mövsümündə verər, yarpağı solmaz, etdiyi hər işdə uğur qazanar”.
(Məzmur 1:1-3)
Dərindən düşünmə, həyatınızı Onun iradəsinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə Allahın
Kəlamına və həyatınıza dua ilə yanaşmaq, yəni anlamaq və tətbiq etmək nöqteyi-nəzəri ilə
dua edərək düşünmə deməkdir. ALLAHIN KƏLAMINI ÖYRƏNİN VƏ ONA TABE
OLUN!
Bu iki sualı vermək sizə dərindən düşünmədə kömək edəcəkdir.
1. Öz məzmununa əsaslanmış bu ayənin mənası nədir?
(Burada yalnız bir izahat var)
2. Bu ayə mənim həyatıma necə təsir edə bilər?
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(Burada bir çoxlu tətbiqetmələr var.)
Allah Kəlamının bu cür dərindən düşünməsi aşağıdakı hallarda ola bilər.
.... vəz olunan Kəlamı eşidərkən;
... öz gündəlik həsr olunma vaxtınızda Kəlamı oxuyarkən;
... dua edib və öyrəndiyinizi düşünərkən;
... əzbərlədiyiniz ayələri yenidən təkrarlayarkən.
A. Allah Kəlamını daim dərindən düşünən şəxs üçün verilən vədlər hansılardır?
(1) Məzmur 1:2,3 _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(2) Yeşua 1:8 ________________________________________________________
____________________________________________________________________
B. Luka 6:45 baxın. Sizin fikrinizcə Allah Kəlamını dərindən düşünmək, danışıq
tərzinizə və hərəkətlərinizə təsir edə bilər? Əgər belədirsə, onda necə?_________
____________________________________________________________________
C. Allah Kəlamını öyrənməkdə çalışqan olmaqdan savayı onu dərk etmək üçün
daha nə etməliyik? (Məzmur 119:18, 73, 125).___________________________
___________________________________________________________________
Bu cədvəl vərdişlərinizi ayırd edərək, Bibliyanı sizinki etməkdə sizə kömək
edəcəkdir. Onu doldurarkən yeni məqsədlər üçün dua edin.

Qavramaq Metodu

Mənim İndiki Həftəlik

Yeni məqsədlər

Proqramım

və planlar

Kəlamı Eşitmək
Kəlamı Oxumaq
Kəlamı Öyrənmək
Kəlamı Əzbərləmək
Kəlamı Dərindən düşünmək
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Bibliyanı bilməyin vacibliyini göstərən sitatlar:
* “Mən Bibliyanı öyrənməyin vacibliyini və dəyərini çox gözəl ifadə edə bilmərəm... bu
qeyri müəyyən günlərdə qadınlar və kişilər öz problemlərini, Allahın Özü tərəfindən
qoyulmuş əbədi prinsiplərdənsə, daha çox özləri üçün əlverişli nöqteyi-nəzərdən həll etməyə
meyllidirər.”
-Con Uvanameyker
* “Kəlam biliyimizi artırmaq üçün yox, həyatımızı dəyişdirmək üçün verilmişdir.”
- Dvveyt L. Mudi
* “Bibliyanı saymamaq Məsihi saymamaq deməkdir.”
- Ceromi
* “Mən, tamamilə inanıram ki, universitet təhsili həm qadınlar, həm də kişilər üçündür;
amma... kollec təhsili olmayib Bibliya biliyinin olması, Bibliya biliyi olmayıb kollec təhsili
olmasından daha qiymətlidir. Tam Bibliya biliyi olan hər kəs, həqiqətən də savadlı sayıla bilər
və onu əvəz edə biləcək heç bir şey yoxdur.”
- Uvilyam Lyon Felps
Gələcəkdə oxumaq üçün: Özünüz Bibiyanı necə öyrənməli, Tim LaHaye
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 4
Dua
□ 1. Yəhyanın Müjdəsindən hər gün bir fəsil olmaqla, 15-ci fəsildən 21-ci fəsilə qədər
oxuyun. Allahın Kəlamını oxuyaraq və dua edərək Onunla gündəlik ünsiyyət qurmaq
çox vacibdir.
□ 2. “ Dua”-nın vəsaitlərini oxuyun və tamamlayın.
□ 3. “Dua”-nın düşündürən suallarına cavab verin.
□ 4. (Yəhya 16:24 və Matta 21:22) bu iki ayəni əzbər yadda saxlayın.
□ 5. Əhdi – Cədiddə olan kitabların adlarını əzbər yadda saxlayın.
□ 6. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 4
Dua

Dua Kəlamda mənalı bir vaxtın təbii surətdə dolub daşmasıdır. Allahla duanız sizin
Onunla ünsiyyətinizdəki yoldaşlıq elementini tamamlayır. Duadan sonra Allah sizin duaya
cavab olaraq sizinlə Öz Kəlamı vasitəsilə danışır. Bu qayda ilə siz ürəyinizi sizinlə yoldaşlıq
etmək həsrətində olan Birisi ilə bölüşürsünüz.
Dua Allahın gücünün buraxılmasıdır. Şəxsi döyüşlərdə və başqaları üçün döyüşlərdəki
qələbə duada qazanılıb və buna səbəb isə Məsihdir.
“Məni çağır, sənə cavab verim, bilmədiyin böyük, dərkedilməz şeyləri sənə bildirim”.
Yeremya 33:3.

“Əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiniz”. Yaqub 4:2b
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 4
Dua
Dua vasitəsilə siz gücə maliksiniz və həyatların dəyişilməsinə kömək etmək üçün Allah
tərəfindən istifadə olunmaq imkanınız var. Bu günlərdə kifayət qədər imanımız olmadığına
görə bu gücdən istifadə edə bilmirik. Birinci əsrdə yaşayan həvarilər, tarixin istiqamətini
dəyişməkdə kömək üçün bizim qüdrətli Allaha necə dua etməyi və imanla Onun qüdrətini
necə elan etməyi bilirdilər. Biz bu gün həmin Allaha xidmət edirik.
I . Dua nədir?
A. Dua, sadəcə olaraq Allahla ünsiyyət deməkdir. Dua, bir–birini sevən iki nəfər, Allah və
insan arasında olan dialoqdur.
B. Biz Onun övladı kimi, lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşmağa dəvət olunmuşuq.
(İbr. 4:14-16).
II. Biz necə dua edə bilərik?
A. Məsihə aid olanlar.
1. İnsan hətta yalançı allahlara da qeyri-iradi olaraq dua edir. “Bilmədiyiniz - cahil” dua
təhlükəlidir. İnsan səcdə etdiyi obyektin mənəvi xasiyyətlərini özünə mənimsəyir.
(İbr. 11:6)
2. Allahın surətinə çevrilmək üçün yalnız həqiqi, düzgün, müqəddəs və sevən Allaha səcdə
və dua etməyimiz çox vacibdir. (2 Kor. 3:18).
B. Allaha İsanın səlahiyyəti və adı ilə gələnlər.
1. İsa Özünün Ataya gedən yeganə yol olduğunu elan edir. (Yəhya 14:6).
2. Bizimlə Allah arasında olan yeganə vasitəçi isə yalnız İsadır. (1 Timotey 2:5).
3. İsa, Onun adı ilə Ondan hər nə diləsək onu verəcəyini bizə vəd edib. Onun adı ilə
dua etmək mövhumatçılıqdan qat-qat artıqdır. Bu o deməkdir ki, biz Atadan tam
Məsihin səlahiyyəti ilə xahiş edə bilərik! Biz öz adımızla kim olduğumuza
əsasən deyil, Onun adı ilə Onun kim olduğuna əsasən xahiş edirik (Yəhya 14:4).
C. Allaha təmiz ürəklə gələnlər (Məzmur 66:18).

D. Bağışlamaq ruhu olanlar. Duaya mane olan və ən çox rast gəlinən maneələrdən biri də
bağışlamamazlıq ruhudur. Əg ər biz kiminsə əleyhinə ürəyimizdə nəyisə saxlayırıqsa,
Atamızın bizi bağışlaması üçün biz də həmin adamı bağışlamalıyıq. (Mark 11:25)
E. İmanla gələnlər (Matta21:22). Əg ər biz dualarımıza cavab almaq istəyiriksə, onda
bizim inanan ürəyimiz olmalıdır. Bizim imanımız isə Allah Kəlamı ilə artır (Rom
10:17). Biz Allahın sadiqliyi barədə nə qədər çox öyrənsək, onda Ona bir o qədər çox
etibar edə bilərik; və biz ona nə qədər çox etibar etsək, onda dualarımızda Onun
məhəbbətinin, lütfünün və gücünün həqiqiliyini bir o qədər çox hiss edəcəyik. Biz
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imanı özümüzdən kəşf edə bilmərik. Biz yalnız Allahın Kəlamına və Onun sadiqliyinə
etibar etdiyimiz halda iman Allahdan bizə verilir.

III. Biz niyə görə dua etməliyik.?
A. Allahı izzətləndirmək üçün.
“və Mənim adımla hər nə diləsəniz, onu edəcəyəm ki, Ata Oğulda izzətlənsin.” (Yəhya
14:13)
B. Allah bunu əmr etdiyi üçün.
“ Dayanmadan dua edin “(1 Solon. 5:17).
Biz dua etməliyik, çünki sevən Allahımız, dayanmadan dua etməyimizi bizə əmr edib və
O bizimlə olan ünsiyyətdən zövq alır.
C. Allahla ünsiyyət yaratmaq üçün.
Dua, Məsihşilər üçün çətinlikdən qaçmaq və öz xüdbinliklərini əldə etmək üçün sadəcə
“xilas yeri” deyildir. Bu onların Allahla olan ünsiyyət xəttidir. Biz kiminləsə
məhəbbətdə qalmağımız üçün o şəxslə ünsiyyətdə olmalıyıq. Məsihlə bizim aramızdakı
ünsiyyət də eynilə belədir. Əgər ürəklərimizi soyumaqdan qorusaq, onda bizim Onunla
ünsiyyətimiz olacaqdır. Dua etməyin və Bibliyanı öyrənməyin özlüyündə sonu yoxdur,
amma bizi sona, Rəbbimizlə ünsiyyətə aparan yollardır.
D. Allahla dostluq.
Allah gözləyir ki, biz duada Onun yanına gələk. Bu ağlasığmazdır. Allah bizimlə dostluq
istəyir, amma, “Rəbb ... əməlisalehlərin duasından isə razı qalar.” (Sül. Məs 15:8)
E. Rəbbimizin nümunəsinə görə.
Isa Məsih duanı birinci dərəcəli yerə qoyub. Əg ər O, təklikdə Atası ilə duada bu
ünsiyyətdən nə qədər asılı idisə, onda görün ki, biz Ondan nə qədər asılı olmalıyıq.
F. Həvarilərin və başqalarının nümunəsınə görə.
Əsrlər boyu həvarilərin həyatları və dahi Məsihçilərin tərcümeyi–halı, bütün bunlar
hamısı duanın nə qədər vacib olması barədə şəhadətlik edir.
G. Allahın izzətinə nail olmaq üçün.
Dua həqiqətən də bir çox seyləri dəyişdirir. Dua təyin edilmiş ilahi vasitələrdir, bunların
köməkliyi ilə Allah yer üzündəki qüdrətli fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hərəkət edir.
Bibliya qeyd edir ki, dua ilə hava dəyişilib, insanlar həbsxanadan azad olublar. Allah hələ
də, dualara cavab verməklə məşğuldur. Dua, Məsihin bəhrəli şəhadətçisi olamaq üçün
vasitədir.
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İnsanlar barədə əvvəlcə Allaha danışmaq və sonra isə onlarla Allah haqqında bölüşmək
ilahi qayda -qanundur.
H. Ruhanı inkişafa nail olmaq üçün.
Uşağın fiziki inkişafı üçün yemək lazım olduğu kimi, bizim ruhani inkişafımız üçün də
qida lazımdır. Allahla söhbətimiz və Allahın bizə Öz Kəlamı ilə danışması olan dua
ruhani qidamızın ən əsas mənbəyidir. Biz bir günümüzü görünən zərərli əlamətlər
olmadan ötürə bilərik, amma dua etməməkdə davam etsək, onda biz kifayət qədər
qidalanmamış olduğumuza görə qələbə dolu həyatı yaşamaq və Məsihin həyati
şəhadətliyinə görə cəsarəti saxlamaq üçün gücümüzü itirərik.
IV. Kimə dua edirik?
A. Biz, Müqəddəs Ruhun xidməti ilə Ataya, Rəbb İsa Məsihin adı ilə dua edirik. Bizim
dualarımız Məsih vasitəsilə təsdiq olunur və Ata Allaha Ruh vasitəsilə izah olunur.
B. Kəlam öyrədir ki, biz Ataya (Matta 6:9; Nehemya 4:9; Həv.İş. 12:5) və Oğula (Həv.İş.
7:59; 1 Kor.1:2; 2 Kor.12:8,9) dua etməliyik. Dua edərkən bizim üçün kim vəsatət edir?
Rom. 8:34_____________________________________________________________
Rom. 8:26, 27 _________________________________________________________
V. Biz nə vaxt dua etməliyik?

A. Dayanmadan – gün ərzində dəfələrlə Allaha hər şey barəsində danışmağımızın mənası
var. Biz hər şeyi Allahla münasibətdə görməli və Onunla bu barədə söhbət etməliyik.
B. Biz həm də dua etmək üçün hər gün xüsusi vaxt ayırmalıyıq.
1. Bibliyanı oxumaq və öyrənmək bizə duaya hazırlaşmaqda kömək edir. Buna görə
də dua edəndə Bibliyanı açıq qoyun.
2. Allahla söhbət edin və sizinlə Öz Kəlamı vasitəsilə danışması üçün Ona icazə verin.
C. Qrup şəklində dua da Məsihçilərin dua həyatının ən vacib bir hissəsi olmalıdır.

1. Qrup şəklində olan dua toplantılarının çox vaxt darıxdırıcı və maraqsız olmasına
səbəb duada iştirak edən Məsihçilərin özlərinin canlı dua həyatlarının olmamasıdır.
Könüllü və söhbətlə keçən duada hər bir kəs qısaca olaraq izzət duası və ya xahiş duası
edə bilər. Ruhun idarəçiliyi ilə bir nəfər bir neçə dəfə dua edə bilər.
Məsələn, bir dua belə başlaya bilər, “Rəbb, mən səni sevirəm”. Digəri “Sənə minnətdarıq
ki, Sən bu gün buradasan və biz bilirik ki, Sən bizi eşirsən.” Daha başqa biri
“Məhəbbətinə görə və Rəbb İsanı bizim günahlarımızdan ötrü göndərdiyinə görə Sənə
minnətdarıq.” Biri də Məzmurdan sitat gətirir, “Rəbb böyükdür və çox böyük həmdlərə
layiqdir...” Başqa birisi də belə, “ Rəbb, mən etiraf edirəm ki, bu gün bura gəlmək
istəmirdim, amma Sənə minnətdaram ki, mən buradayam və Sən mənimlə danışdın”
33

təsdiq edir. Digər birisi xahiş edərək belə deyir: “Mən dua edirəm ki, mənim dostum Cimi
Özünə doğru çəkəsən, qoy o da yeni doğulmanı hiss etsin və Sənin üçün canlı şəhadətçi
və şagird olsun”. Başqa birisi bununla razılaşaraq, “Mən bu dua ilə razıyam, Ata. Bizə
göstər ki, tezliklə Müjdəni ona necə çatdıra bilərik.”
Ola bilər ki, bir nəfər təəsüürat hissi keçirərək bir neçə dəfə dua etsin. Amma hər bir dua
qısa, məqsədə uyğun və Allahın Kəlamına əsasən olmalıdır.
VI. Duaya nə daxil edilməldir?

“ACTS”- Hərəkət sözünün hər dörd hərfinin mənasına baxaq. Duanın ağılla idarə
olunması üçün bundan istifadə edərkən, o sizə balanslaşmış dua həyatını saxlamaqda
kömək edəcəkdir.
A. Adoration-Sitayiş: Allahın xasiyyət və səciyyəvi xüsusiyyətlərini tanımaq. Bunlar
Allahın Özündə əks olunur. Onun məhəbbətinə - Onun gücünə və əzəmətinə - Onun
Məsih kimi gözəl hədiyyəsinə görə Allaha həmd edin. Sitayiş nəyə görə vacibdir?
1 Kor. 29:11______________________________________________________________
Məzmur 145:1-6 __________________________________________________________
B. Confession - Etiraf: Allaha günahları etiraf etmək. (Bəzi adamlar bunu birinci etməyi
üstün sayırlar.) Günah işlətdiyiniz sahəni Allaha verin. Səmimi və təvazökar olun. Yadda
saxlayın ki, O sizi tanıyır və hələ də sevir. Etiraf etmək niyə görə vacibdir?
1 Yəhya 1:9 _____________________________________________________________
Məzmur 32:5 ____________________________________________________________
C. Thanksgiving – Minnətdarlıq: Allaha verdiyi həş şeyə görə, hətta xoşagəlməz şeylərə

görə də nə qədər minnətdar oduğunuzu deyin. Sizin minnətdarlığınız Onun məqsədini
görməkdə sizə kömək edəcəkdir. Minnətdarlıq niyə görə vacibdir?
Efes. 5:20 _______________________________________________________________
Məzmur 100:4 ___________________________________________________________
D. Supplication - Yalvarış: Allahdan işlərimiz üçün xahiş etmək. Xüsusi xahişlər etmək.
Birinci başqaları, sonra isə özünüz üçün dua edin. Yalvarış niyə görə vacibdir?
Kolos. 1:9-12 ____________________________________________________________
Kolos. 4:2-4 _____________________________________________________________
Matta 9:37-38 ____________________________________________________________
Matta 7: 7 –8 ____________________________________________________________
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VII. İmanla necə dua edə bilərik?
Dualarımıza cavab gözləməzdən əvvəl dörd əmrə riayət etməliyik.
A. ALLAHDA QALMAQ
İsa Allahda qalmaq barəsində nə demişdi?
Yəhya 15:7 ______________________________________________________________
Əgər həyatlarımız tam Ona verilibsə və Sözü bizdə qalıbsa, onda biz Onun iradəsini
bilərək Allahdan hər bir şey diləyə bilərik, çünki bizim iradəmiz Atanın iradəsini yerinə
yeirməkdir. Allahda qalmaq, bütün günahları etiraf olunmuş ruhda və Allah üçün tam
mümkün olan ruhda yaşamaq deməkdir.
B. SORUŞMAQ

Əgər dualarımıza cavab gözləyiriksə, onda biz nə etməliyik?
Yaqub 4:2b, 3 ____________________________________________________________
İsa nə demişdi?
Yəhya 14:14 _____________________________________________________________
Yəhya 16:24 _____________________________________________________________
C. İNANMAQ

Isa nə vəd emişdir?
Matta 21:22 ______________________________________________________________
Allah bizdən böyük imanımızın olmasını tələb etmir. Sadəcə olaraq bizim əzəmətli, gözəl
Allahımıza imanımız olmalıdır.
Əgər biz şübhə etsək nə olar?
Yaqub 1: 6_______________________________________________________________
Siz Müqəddəs Ruhun ahəngində olmalısınız.
Siz öz həyatlarınızın taxt-tacında oturub və eyni vaxtda imanla dua edə bilməzsiniz. İman
həyatını yalnız itaətkarlıqda gəzənlər hiss edə bilər. Siz heç vaxtƏz əmətli Allaha imanı
olan, amma etibar etməyi əmr edən Allaha itaət etmək istəməyən insana rast gəlməziniz.
D. QƏBUL ETMƏK
İmanla öz xahişinizə cavabı qəbul edin.
Əgər Müqəddəq Ruhla idarə olunduğunuzu, Allahın Kəlamına və iradəsinə uyğun dua
etdiyinizi və Məsihdə qaldığınızı bilirsinizsə, onda dualarınıza Allahın cavab verəcəyəyini
gözləyə bilərsiniz, beləliklə, cavab almaq üçün hazır olun. Təsəvvür edin ki, hal-hazırda
dua xahişinizə cavab alırsınız və Allaha, duanıza cavab verdiyinə görə minnətdarlıq
etməyə başlayın.
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Səmimi qəlbdən inanın ki, Allah əmr etdiyi bütün şeyləri yerinə yetirməyiniz üçün sizə
imkan verəcəkdir. Allahın sizdən dua etməyinizi istədiyi şey üçün böyük ruh yüksəkliyi
ilə çalışın. Böyük Tapşırığı yerinə yetirmək üçün özünüzü və başqalarını da səfərbəyliyə
alın. (Matta 28:19, 20)
DÜŞÜNDÜRÜCÜ SUALLAR
1. Dua nədir?
___________________________________________________________________
2. Kəlama əsaslanaraq, dua etmək və Allahın cavabını gözləməkdə kimə səlahiyyət
verilib?
( Səhifə 30-a baxın)_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Biz niyə görə dua etməliyik? (səhifə 31-ə baxın) ______________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Biz niyə görə İsanın adı ilə dua etməliyik? ____________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. “Dayanmadan dua edin” ayəsinin mənasını izah edin. ___________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Gündəlik dua üçün müəyyən vaxtın ayrılması niyə görə vacibdir?
________________________________________________________________________
7. Kiçik qrup halında dua etməyin əhəmiyyəti nədir?______________________________
________________________________________________________________________
8. Dua üçün məsləhət görülmüş “ACTS- hərəkət” sözünün dörd cəhətini izah edin.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Niyə görə iman duaya cavab almaq üçün ilkin şərtdir? İmanı biz haradan əldə edirik?

36

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Gələcəkdə oxumaq üçün: Dua Vasitəsilə Güc, İ. M. Baundz
QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 5
Ruhla dolmuş həyat
□ 1. Aşağıdakılara uyğun olaraq, Efeslilərə məktubu oxuyun:
1-ci gün: İmanlının Vəzifəsi Efes. 1:1-23
2-ci gün: Lütflə Xilas
Efes. 2: 1-22
3-cü gün: Sirr Açıldı
Efes. 3: 1-21
4-cü gün: Məsihçinin yerişi Efes. 4:1-32
5-ci gün: Məsihi İzləmək
Efes. 5:1-20
6-cı gün: Başqaları ilə Yaşamaq
Efes. 5: 21-6:9
7-ci gün: Məsihçinin Ruhani Döyüşü Efes. 6:10-24
□ 2. “Ruhla Dolmuş həyat”-ın vəsaitlərini oxuyun.
□ 3. “Ruhla Dolmuş həyat”-ın suallarına cavab verin.
□ 4. “ Ruhla Dolmuş Həyatın Gözəl Kəşfini Etmisinizmi?” kitabçasını oxuyun.
□ 5. Efes. 5:18 və 1 Yəhya 5:14, 15-i əzbər yadda saxlayın.
□ 6. Əhdi-Cədidin kitablarının adlarını təkrar nəzərdən keçirin.
□ 7. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
TAPŞIRIQ № 5
Ruhla dolmuş həyat

Müqəddəs Ruh hər bir imanlının daxilində yaşayır. O bizi itaətkar, Məsihdə
mərkəzləşmiş həyata apararaq bizə güc verir. Bu Ruhani gücdür və sizin İsa kimi
yaşamağınız üçün imkan yaradır.
Siz öz idarəçiliyinizdə və eyni vaxtda Ruhun idarəçiliyində ola bilməzsiniz. Əgər siz öz
həyatınızın taxt-tacında özünüz oturmusunuzsa, onda Məsih həyatınızda idarəçilik edə
bilməz.
“Cismani təbiətə görə yaşayanlar cismani şeylər barədə düşünür, Ruha görə yaşayanlar
isə Ruhla bağlı şeylər barədə düşünür. Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha uyan
fikirlərsə həyat və sülh gətirir.”(Rom. 8:5, 6)
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ŞAGİRDLİK
TAPŞIRIQ № 5
Ruhla dolmuş həyat
MÜQƏDDƏS RUHLA NECƏ DOLMAQ OLAR?
Məsihçi həyatı, məqsəd və güc ilə dolu böyük bir macəradır. Məsih agıla gəlməz vədlər
verib. “Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənə iman edən kəs Mənim etdiyim işləri
özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki Mən Atanın yanına gedirəm və
Mənim adımla hər nə diləsəniz, onu edəcəyəm ki, Ata Oğulda izzətlənsin.” (Yəhya
14:12-13)
Məsihin bizə vəd etdiyi görə biləcəyimiz bu göyük işləri öz gücümüzlə yerinə yetirə
bilmərik. Məsih Özü, bizdə yaşaraq, Öz dirilmə gücü ilə bədənlərimizdə gəzərək,
ağılımızla düşünərək, ürəklərimizlə sevərək, dilimizlə danışaraq, bu böyük işləri
görməyimiz üçün bizi Ruhla gücləndirir.
Həvarilər Müqəddəs Ruhla dolduqda onlar qeyri-təbii bir güc aldılar, bu güc onları
qorxaq insanlardan Məsih üçün nur saçan şəhadətçilərə çevirdi. Onlar Allah tərəfindən
tarixin istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olundular və Məsih üçün müqəddəs, eləcə də
məhsuldar bir həyat yaşamağınıza görə həmin qüdrətli güc sizin üçün də var.
Amma hələ də bir çox imanlılar Müqəddəs Ruhun hətta mövcud olmasından
bixəbərdirlər. Bir çox başqaları isə Onu tanıyır, amma Onun gücünü necə mənimsəməyi
bacarmırlar. Nəticədə onlar həyatda, Məsihin vəd etdiyi məhsuldar həyatı heç hiss
etmədən yaşayırlar.
Bizim qələbə dolu həyatı yaşamağımız üçün Onun Ruhunu mənimsəməyin niyə görə
vacib olduğunu dərk etməzdən əvvəl Müqəddəs Ruhun şəxsiyyəti barəsində daha çox
bilməyimiz lazımdır.
MÜQƏDDƏS RUH KİMDİR?
1. Peter Müqəddəs Ruhun kim olduğuna inanırdı? (Həv. Iş. 5:3, 4)
____________________________________________________________________
2. Yəhya 14:16, 17 İsa Müqəddəs Ruhu kim adlandırmışdı?
____________________________________________________________________
Qeyd: Yunan dilində yazılmış əsl İncildə iki “başqa birisi” sözü vardır. “Allos”- başqa
birisi, amma buna oxşar (eyni növdən olan başqa birisi). “heteros” – başqasından
fərqləndirdikdə başqa birisi (keyfiyyətcə fərqli).

41

Isa dedi ki, O başqa birisini (allos), elə Özü kimisini göndərcəkdir.

OĞUL

ATA

ALLAH
Б

MÜQƏDDƏS RUH

Müqəddəs Ruh Üçlüyün: Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh üçlüyünün, üçüncü şəxsidir.
O, Ata və Oğul ilə hər cəhətdən eyni olan bir şəxsiyyətdir.
MÜQƏDDƏS RUH NİYƏ GÖRƏ GƏLDİ?
Siz Məsihi qəbul edəndə Müqəddəs Ruh sizin daxilinizdə yaşamaq üçün gəlir (1 Kor. 3:16).
Aşağıdakı ayələrə baxın və Müqəddəs Ruhun niyə görə gəldiyinin bəzi səbələrini qeyd edin.
1. Yəhya 3:5 _____________________________________________________________
2. Yəhya 16:13 ___________________________________________________________
3. Yəhya 16:14 ___________________________________________________________
4. Həv. İş. 1:8 _____________________________________________________________
MÜQƏDDƏS RUHLA DOLMAQ NƏ DEMƏKDİR?
Ümumiyyətlə, “dolmuş” sözünün mənası Müqəddəs Ruhla istiqamətlənmiş və idarə olunmuş
deməkdir. Müqəddəs Ruh Məsihi izzətləndirmək üçün gəldiyi vaxtdan bəri (Yəhya 16:14), O
Məsihin Ruhudur (Rom 8:9), Ruhla dolmaq, elə Məsihlə dolmaq və yaxud da Məsihdə
qalmaq deməkdir. Məsihdə qalmaq Ondan asılı olaraq yaşamaqdır, yəni Onun həyatının,
müdrikliyinin, ehtiyatlarının, gücünün və bacarığının sizin vasitənizlə həyatınızda fəaliyyət
göstərdiyini bilməkdir, bunlar sizə Onun iradəsinə uyğun yaşamağa imkan yaradır. Məsih
bizdə yaşayır və Öz Ruhunun gücü ilə bizdə Öz həyatını ifadə edir. Bu Kəlamın ən vacib
olan həqiqətlərindən biridir. İsa sizin Məsihçi həyatı yaşamağınızı istəmir. O, Məsihçi
həyatını sizin vasitənizlə yaşamaq istəyir.
Həvari Pavel bunu Qalatlılara 2:20-da etiraf edir, “Məsihlə birlikdə çarmıxa çəkildim. Artıq
mən yaşamıram, Məsih məndə yaşayır.” Məsihçinin bədəni indi Məsihin bədəni olub və bu
bədən Onun iradəsini yerinı yetirmək üçündür. Onların ağlı Onun fikirlərini düşünmək
üçündür. Onların iradəsi isə Allahın iradəsinə təslim olmuşdur.
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Pavel həmçinin deyir, “İndi cismən yaşadığım həyata gəlincə məni sevib uğrumda Özünü
fəda edən Allahın Oğluna olan imanla yaşayıram.” Kimin həyatı? Allahın Oğlunun, bizi
Sevənin və bizim üçün Özünü fəda edənin, “göydə və yerdə səlahiyyəti” Olanın həyatı. Bu
barədə düşünün! Bunun mənasını dərk edirsinizmi? Əgər öz iradənizi Allaha və Ruha təslim
edirsinizsə və Məsihin həyatınızda hər an olduğunu bilirsinizsə, onda sizi böyük bir macəra
gözləyir.
1. Yəhya 5:1-8
a.. Məsihdə qalmaqla həyatlarımız nə ilə nəticələnəcək? (5-ci ayə)
___________________________________________________________________________
b. Bizim Məsihçi olmağımızı necə sübut edə bilərik? (8-ci ayə)
___________________________________________________________________________
c. Məsihsiz biz nə qədər iş görə bilərik? (5-ci ayə)__________________________________
d. Meynə ağacına yenicə calaq olunmuş balaca budaqla böyük budaq arasında nə fərq var?
___________________________________________________________________________
e. Ata budaqları niyə görə budayır? (2-ci ayə) _____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Onun sizi ruhən doldurmasının nəticəsi olaraq, Müqəddəs Ruh sizin həyatınızda və
həyatınız vasitəsilə hansı bəhrələri yetişdirir?
a. Qalat. 5:22, 23 ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Matta 4:19; Rom. 1:13 _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
NƏ ÜÇÜN ADİ MƏSİHÇİLƏR MÜQƏDDƏS RUHLA DOLMURLAR?
1. Bibliya 1 Kor. 2:14-3:3-də üç cür insanı təsvir edir. Onlar:

a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________
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2. Bu diaqramdakı şəkillər Pavelin təsvir etdiyi üç növ insanı təsvir edir.

Birinci dairə heç vaxt Məsihi qəbul etməyən, adi bir insanın həyatını təsvir edir. Məsih onun
ürəyinin qapısının çölündə duraraq oraya girmək imkanı axtarır. Bu həyatın maraqları onun
özü tərəfindən istiqamətləndirilmişdir və tez-tez fikir ayrılığı və ümidlərin boşa çıxması ilə
nəticələnir.
İkinci dairə isə Məsihi öz həyatına dəvət etmiş və Ona həyatını idarə etmək imkan vermiş
ruhani insanın həyatını təsvir edir.
Üçüncü dairə isə Məsihi qəbul etmiş, amma məğlubiyyətdə yaşayan cismani insanın (körpə
Məsihçinin) həyatını təsvir edir.
1 Kor. 3:1-3-də təsvir olunmuş cismani insanı öz sözünüzlə ifadə edin:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cizmani insan Məsihçi həyatını öz gücünə etibar edərək yaşayır. Onun ruhani vəziyyəti gah
yuxarı, gah da aşağı ola bilər. O özü-özünü başa düşə bilmir - o düz olan şeyi etmək istəyir,
amma bacarmır. Çünki o, Müqəddəs Ruhun gücünü qəbul etməkdən imtina edir.
3. Günahlı təbiətin əməllərindən beş və ya altısını göstərin. (Qalat. 5:19-21).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Cismaniliyin həlli nədir? (Qalat. 5:16)__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Məsihçi, öz həyatını Məsihə təqdim etməkdənsə, özü istədiyi kimi idarə etdiyinə görə o
cismani olur. Siz sadəcə günah işlətməklə cismani olmursunuz. Amma günahlarınızı etiraf
etməkdən və Allaha sizi yenidən Müqəddəs Ruhla doldurmaq imkanı verməkdən boyun
qaçırmaqla cismani olursunuz.
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MÜQƏDDƏ RUHLA İNSAN NECƏ DOLA BİLƏR?
1. Biz Məsihi imanla qəbul edirik. Bəs həyatımızın hər anını idarə etmək üçün biz Məsihə

necə yol verə bilərik? (Kolos. 2:6)
___________________________________________________________________________
2. İman nədir və iman nə üçün bu qədər vacibdir? (İbr. 11:1,6)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Efes. 5:18-də bizə nə etmək əmr olunmuşdur? __________________________________
___________________________________________________________________________
Ruhani doğulduqdan sonra, Müqəddəs Ruh hər bir Məsihçidə daim yaşayır. (Yəhya 1:12,
Kolos. 2:9, 10) Müqəddəs Ruhun bütün Məsihçilərdə yaşamasına baxmayaraq, onların heç də
hamısı (Ruhla idarə olunaraq və Ruhla güclənərək) Müqəddəs Ruhla dolmur.
Ruhla dolmaq bir dəfə olan və həmişəlik qalan bir hiss deyildir. Ruhla dolmaq müxtəlif cür
olur. Yunan dilində yazılmış Efes. 5:18-də olan əmrin mənası İngilis dilində olan
tərcümələrdən daha çox bu dildə daha aydın şəkildə izah olunur. Allahın bu əmrinin mənası
bütün ömür boyu Müqəddəs Ruhun idarəçiliyi və qüdrəti ilə daim və fasiləsiz olaraq dolmaq
deməkdir.
4. 1 Yəhya 5:14,15 oxuyun.
a. Bu ayələrdə Allah nə vəd etmişdir? __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b. Ruhla dolmaq Allahın iradəsidirmi? ___________________________________________
___________________________________________________________________________
c. Əgər Allahdan xahiş etsəniz O, sizi Ruhla doldurarmı? Niyə görə?
___________________________________________________________________________
RUHLA DOLMAQ ÜÇÜN İMANLA NECƏ DUA EDƏK
Bizim Ruhla dolmağımız yalnız imanla mümkün olur. Amma həqiqi dua imanı ifadə etmək
yollarından biridir.
Aşağıda sizə belə bir dua məsləhət görülmüşdür.
“ Əziz Ata, Sən mənə lazımsan. Mən başa düşürəm ki, mən öz həyatımı özüm idarə etmişəm;
və nəticədə mən Sənə qarşı günah işlətmişəm. Sənə minnətdaram ki, Sən mənim günahlarımı
Məsihin mənim üçün çarmıxdakı ölümü vasitəsilə bağışlamısan. Indi isə həyatımın taxttacını idarə etmək üçün Məsihi həyatıma dəvət edirəm. Mənim ürəyimi təmizlə və Sən Öz
Kəlamında Səndən imanla diliyənlərə verəcəyini vəd etdiyin kimi və Sənin Ruhunla dolmağı
əmr etdiyin kimi məni Müqəddəs Ruhla doldur.”
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Bu dua sizin ürəyinizcədirmi? Əgər ürəyinizcədirsə, onda elə indi başınızı aşağı salıb, Allah
etibar edərək Ruhla dolmaq üçün dua edə bilərsiniz.
Allahdan sizi Ruhla doldurmağı xahiş etdinizmi? ___________________________________
Siz indi Ruhla dolduğunuzu bilirsinizmi? _________________________________________
Hansı səlahiyyətlə? __________________________________________________________
RUHDA NECƏ GƏZƏK
Məsihçi həyatı lazımı qədər, düzdün başa düşüləndir və mürəkkəb həyat deyildir. Əslində isə
Məsihçi həyatı çox sadədir. Amma Məsihçi həyatı o qədər də çətindir ki, onu heç kim yaşaya bilməz.
Bu ziddiyyət yaradır, çünki Məsihçi həyatı qeyri-təbii bir həyatdır. Bu həyatı yaşayan yalnız Məsihdir.
Əgər mən Məsihçi həyatını öz cismani gücümlə yaşamağa çalışsam, onda bu həyat mürəkkəb və hətta
mümkün olmayan dərəcədə çətin ola bilər. Amma Məsihi həyatımı istiqamətləndirməyə görə dəvət
edirəmsə; əgər həyatım boyu həqiqətin Məsihlə birgə çarmıxa çəkildiyini və Onunla birgə dirildiyini
bilirəmsə; və Allah nur olduğu kimi nurda gəzirəmsə, onda Rəbbin bol həyatı bütün Öz dirilmə gücü
ilə məndə yaşayacaqdır. Mənim Allahla ünsiyyətim var və İsanın - Onun Oğlunun qanı məni bütün
günahlardan təmizləyir. (1 Yəhya 1:7)
RUHLA DOLDUĞUNUZA ƏMİN OLUN
Ruhani nəfəs almaq, bir həyat tərzi kimi Müqəddəs Ruhun gücü və idarəçiliyi, Allahın məhəbbətini,
bağışlamağını hiss etməyə imkan yaradan imanda bir tapşırıqdır.

1. Nəfəs vermə- etiraf etmək
Əgər siz günah - düşünülmüş itaətsizlik hərəkətiniz vasitəsilə həyatınızın taxtını,
həyatınızın nəzarət mərkəzini yenidən nəzarətə götürsəniz - ruhani nəfəs alın.
Birinci, etiraf etməklə nəfəs verin. Allahın Kəlamında 1 Yəhya1:9-da vəd
edilmişdir ki, “Amma günahlarımızı etiraf ediriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu
üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan təmizləyəcək”. Etiraf
etmə (Yunan dilində “homologeo”), günahlarımız barədə Allahla razılaşmağı
bildirir. Belə bir razılaşmaya üç fikir daxildir.
a. Birinci, Allaha xüsusilə adları çəkilən günahınızın və ya başqa günahlarınızın
səhv olduğunu və Allahı kədərləndirdiyini bilməlisiniz.
b. İkinci, siz bilməlisiniz ki, Allah Məsihin çarmıxda günahlarımız üçün ölümü
ilə sizi artıq bağışlamışdır.
c. Üçüncüsü isə, günaha qarşı öz davranışınızı dəyişin. Ruhun gücü davranışınızı
dəyişməkdə sizə kömək edəcəkdir. Köhnə - cismani təbiətinizin etmək
istədiklərinin əvəzinə indi siz Allahın istədiklərini edə bilərsiniz.
2. Nəfəs alma - İmanla mənimsəmək
Sonra, imanla Allahın Ruhu ilə dolmağı mənimsəmək üçün nəfəs alın. Indi isə
Onun, “Ruhla dolun” (Efes. 5:18) əmrinə əsasən sizi idarə etməsi və
gücləndirməsi üçün Ona etibar edin.
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3. Ruh günahı aşkar edir.
Etiraf etməli olduğunuz günahı Ruh aşkar etdikdə nəfəs verin və imanla Ruhda
gəzməyi davam etdirərək nəfəs alın və beləcə ruhani tənəffüsü davam etdirin.
Bəzi Məsihçilər başqalarına nisbətən daha sürətlə və tez-tez ruhani tənəffüs
edirlər.
Yalnız Ruh etiraf olunmalı nəyisə aşkar etdikdə nəfəs verin.
Həddindən artıq özünü müşahidə etmədən çəkinin. Etiraf etmək üçün günahı
axtaranda özünüzdə axtarış aparmayın. Yalnız Ruhun sizdə təəssürat yaratdığı
günah üçün etiraf edin. Allaha və Onun Kəlamına iman edin. Emosional hissləri
axtarmayın. Əgər siz həqiqətən Allah və Onun salehliyi üçün acımış və
susamısınızsa, günahlarınızı etiraf etmisinizsə, həyatınızın idarəçiliyini Məsihə
təslim etmisinizsə və Allahdan sizi doldurmağı xahiş etmisinizsə, onda Onun
vədlərinə əsasən siz Ruhla dolduğunuza inanmalısız. Allah Öz vədinə sadiqliyini
Özü sübut edəcəkdir.
Hisslərinizdən asılı olmayın. Allah Kəlamının vədi bizim hisslərimiz deyil,
səlahiyyətimizdir. Məsihçi, Allahın Özünə və Onun Kəlamına etibar edərək
imanla yaşamalıdır.
Sizin Ruhla ünsiyyətinizin həm tənqidi və həm də irəliləyişli olduğunu: tənqidi
ünsiyyətdə, Onun Ruhunu imanla necə mənimsəməyi; irəliləyişli ünsiyyətdə isə,
imanla Ruhda idarə olunaraq necə böyüməyi və yetkinləşməyi öyrənərkən aşkar
edəcəksiniz.
Yenicə Ruhda gəzməyi aşkar edən Məsihçidən fərqli olaraq, bir neçə illər ərzində
imanla Ruhda gəzən Məsihçinin həyatında Ruhun bəhrələri daha çox nümayiş
olunur və o, Məsih üçün şəhadətçiliyində daha məhsuldardır. Həyatlarınızda
Ruhun idarəçiliyinə təslim edilməli olan yeni sahələrdən xəbərdar olacaqsınız.
Rəbbə xoş olmayan davranış və ya da hərəkət kimi - belə yeni sahələr sizə məlum
olduqda- sadəcə olaraq dərindən nəfəs alın.
Sizin Ruhda gəzməyiniz üçün özünüz gücə malik deyilsiniz, amma sizin gəzmək
üçün Ruha malik olmaq seçiminiz vardır (Rom. 6:16). İmanla seçim etdikdən
sonra, Ruhun sizi güc ilə təmin etməsinə etibar edə bilərsiniz. İmanla Ruhda
gəzərkən, ruhani tənəffüsü təcrübədən keçirərək siz, bir-iki dəqiqədən artıq
olmadan bir daha ruhani məğlubiyyətdə yaşamamalısınız.
ŞƏXSİ TƏTBİQETMƏ
Ruhla dolu həyat, itaətkar və Ruhda qalan bir həyatdır. 1 Yəyha 1:9-a uyğun
olaraq hər gün Allahdan həyatınızı təmizləməyi xahiş edin. Öz bədənlərinizi Rom.
12:1, 2-yə uyğun olaraq Müqəddəs Ruha təqdim edin və Ondan sizi Öz gücü ilə
doldurmasını xahiş edin.
Bütün gün ərzində ruhani tənəffüsü dərk edərək təcrübədən keçirin.
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İMANLA YAŞAMAQ
1. Bizim imanımız necə böyüyür? (Rom. 10:17)______________________________
_____________________________________________________________________
2. İman nə üçün bu qədər vacibdir? ______________________________________
__________________________________________________________________
İman başqa sözlə etibar etmək deməkdir. İman üçün obyekt olmalıdır. Bizim özözlüyündə olan imanımız yoxdur. Məsələn, kiminsə gölməçədəki buzun onun ağırlığını
saxlaması üçün kifayət qədər qalın olmasına imanı ola bilər. Bu imanı ilə həmin şəxs
nazik buzun üzərində cəsarətlə gəzib yaxşıca islana bilər. Digər tərəfdən də, başqa birisi
zəif imanla, o qalın buzun üzərində yavaşca yeriyə bilər. O, buzun üzərində gəzərkən
buzun onu saxlama dözümlülüyünü dərk edərək onun buza imanı artır.
Məsihçi həyatı da belədir. İmanımız hətta zəif olsa belə, bizim imanımız, etibarlı Allaha
və Onun Kəlamınadır. Allahı nə qədər yaxşı tanıdıqca Ona daha çox etibar edə bilərik və
Onun məhəbbətinin və gücünün həqiqiliyini daha çox hiss edə bilərik. İman əzələ
kimidir- o məşq edərkən inkişaf edir.
3. İmanı tətbiq edənlər barədə olan nümunələri oxuyun. (İbr. 11:32-34).
Bu günlərdə imanınızı necə tətbiq etmək üçün nümunə göstərin.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Emosional hisslər imanın və itaətkarlığın nəticəsidir. Emosiyanın olması pis deyildir.
Emosiyalarmızın olmasına görə Allaha minnətdarıq. Ruhla dolu həyat yaşamağımız üçün
biz hisslərimizdən və emosiyalarımızdan asılı deyilik. Sadəcə olaraq bizim imanımız
Allahın etibarına və Onun Kəlamının vədlərinədir. Hisslər də əvvəl-axir imanlı həyata
gəlib çıxır, amma biz heç vaxt hisslərimizdən aslılı olmamalıyıq və yaxud onları
axtarmamalıyıq. Emosional hissləri axtarmaq hərəkəti özü, iman anlayışını inkar edir.
4. Minnətdarlıq etmək praktiki yolla imanınızı nümayiş etdirməkdir.
a. Rom. 8:28-də Allah bizə nə vəd edir? _____________________________
_______________________________________________________________
b. 1 Solon. 5:18-də bizə nə etmək əmr olunub? ________________________
_______________________________________________________________
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c. Müqəddəs Ruhla dolu olmağın nəticəsi nədir? (Efes. 5:20)_____________
________________________________________________________________
Heç sevimli adamınızın itkisinə görə qəlbiniz qırılanda “Rəbb, Sənə minnətdaram” deməyi
öyrənmisinizmi? Bədəniniz dəhşətli ağrı içində olarkən Allaha minnətdarlıq edirsinizmi?
Məhəbbət ünsiyyətinizə son qoyulan məktubu alarkən, maliyyə çətinlikləri olarkən,
şəxsiyyətinizə, imanınıza və ya irqinizə görə ayrıseçkilik olarkən Allaha minnətdarlıq
edirsinizmi?
Hər bir vəziyyətdə Allaha minnətdarlq etməyiniz sizin Ona olan imanınızı nümayiş etdirir.
Siz: “Ya Rəbb, mən Sənə etibar edirəm” deyirsiniz.
Bibliya minnətdarlığı hiss etməyi söyləmir, amma iradənin bir hərəkəti olaraq
minnətdarlıq etməyi bildirir.
DÜŞÜNDÜRÜCÜ SUALLAR
1.

Ruh kimdir? ____________________________________________________

2.

Ruh niyə görə gəlmişdir? __________________________________________

__________________________________________________________________
3.

Ruhla dolmaq nə deməkdir? _______________________________________

__________________________________________________________________
Qalat. 5:22, 23-ə əsasən özünü Ona tabe etmiş insanın həyatında Ruh nə cür bəhrələr
yetişdirir. Xüsusilə həyatınızda lazım olan keyfiyyətləri dairəyə alın.
__________________________________________________________________
4.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Niyə görə Ruhla dolmağı çox az Məsihçilər təcrübədən keçirir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Ruhla dolmaq və yetkin Məsihçi olmaq arasında hansı əlaqə vardır?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Ruhla dolmağın nəticəsi olaraq siz hansı praktiki dəyərləri gözləyə bilərsiniz?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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8. Aşağıdakı iki anlayış bir-birini necə tamamlayır?
a. Ruhla dolmaq və
b. Aranızda Məsihin Kəlamının bütün zənginliyi ilə yaşamasına icazə vermək. (Efes. 5:1721 və Kolos. 3:16, 17)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Ruhla dolmaq bir dəfə və həmişəlik bir təcrübədir, yoxsa bu dəfələrlə təkrar olunan bir
şeydir? Bunu başa düşmək və yadda saxlamaq nə üçün vacibdir?
__________________________________________________________________
10. Ruhla dolanda insan kamil olacaqmı? ________________________________
11. Ruhla dolmaq üçün ürəyin hazırlıqlı olmasında aşağıdakı amillərin hər birinin niyə görə
lazım olduğunu izah edin?
a. Allaha xoş olan həyatı yaşamaq istəyi.
__________________________________________________________________
b. Həyatınızın idarəçiliyini Allaha təslim etmək istəyi.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Həyatınızda sizə məlum olan günahların etirafı. _________________________
__________________________________________________________________
12. Məsihçi Ruhla necə dola bilər? _____________________________________
__________________________________________________________________
13. Efes. 5:18-də olan əmr və 1 Yəhya 5:14, 15-də olan vəd ilə Ruhla dolduğumuzu bilmək
necə əlaqəlidir? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Hər hansı bir əməldən deyil, yalnız imana əsasən Ruhla dolmağımızı dərk etməyimiz
niyə görə vacibdir? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Ruhla dolmaqla iman, fakt və hisslər arasında hansı əlaqə vardır?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16. Efes. 5:18-ə və 1 Yəhya 5:14, 15-ə əsasən niyə görə emosional və ya ağlı başdan
çıxaran halları axtarmaq iman prinsipinə ziddir? İbr. 11:6-ə əsasən bu Allahı razı sala
bilərmi? Niyə görə?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Gələcəkdə oxumaq üçün: Müqədds Ruh, Billi Qream.
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QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 6
Ünsiyyət
□ 1. Aşağıdakılara uyğun olaraq Filipililərə məktubu oxuyun:
1-ci gün: Sevinc, Əzablar Üzərində Qələbə Çalır – Filip. 1:1-30
2-ci gün: Məsihdə Sevinc – Filip. 2: 1-11
3-cü gün: Xilasda Sevinc - Filip. 2: 12- 30
4-cü gün: Məsihin Salehliyində Sevinc – Filip. 3: 1-9
5-ci gün: Məsihin İradəsində Sevinc – Filip. 3: 10-21
6-cı gün: Məsihin Gücündə Sevinc – Filip. 4: 1-7
7-ci gün: Məsihin Təminatında Sevinc – Filip. 4: 8-23
□ 2. “ Ünsiyyət”-ın vəsaitlərini oxuyun.
□ 3. “Ünsiyyət”-ın suallarına cavab verin.
□ 4. Yəhya 13:34, 35-i əzbər yadda saxlayın.
□ 5. Əhdi- Ətiqdə -Yaradılışdan Süleymanın Məsəllərinə
qədər olan kitabların adlarını əzbər yadda saxlayın.
□ 6. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 6
Ünsiyyət

Məsihçilər başqa insanlara nisbətən ya yuxarıda ya da aşağı olurlar. “Çarmıxın ayaqları altında
hamı eyni səviyyədədir”. Bütün Məsihçilərin Allahın ailəsinin ən yaxın üzvü olmaq haqqı var.
Siz başqalarından öyrənməli və bir-birinizi ruhlandırmalısınız. Məsihçilər bir yerə yığışıb birbirilərini ruhlandıranda, sanki müəyyən bir kimyəvi reaksiya baş verir. Əgər siz Məsihçilərdən
ayrılmısınızsa, onda bu reaksiya baş verməyəcəkdir.
“Bütün bədən Onunla birləşdiyi üçün hər buğumun köməyi ilə üzvi surətdə Ona bağlanıb-qurulur
və hər üzvün ahəngdar işləməsi ilə böyüyür, məhəbbətlə inkişaf edir.”

-

Efeslilərə 4:16,
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 6
ÜNSİYYƏT
Allah hər bir imanlının yerli məbədində- imanlıların yerli “bədən” və ya “ailə”sində fəaliyyət göstərməsini istəyir. Gəlin bizim bir-birimizə qarşı olan ünsiyyətimizi göstərən
bir neçə ayəyə baxaq.
BİR- BİRİNİN ÜZVÜ
Eləcə biz də çox olduğumuz halda Məsihdə bir bədənik və ayrı-ayrılıqda bir-birimizə
bağlı üzvlərik.”
- Romalılara 12:5
“

İncil, Məsihçilər “bir-birilərinin üzvləri” olduğunu qeyd edir. Pavel bunu izah etmək üçün
insan bədəni ilə müqayisədəki təsvirdən istifadə etmişdir. O “insan bədəni” ilə “Məsihin
bədəni” – Məbəd arasındakı oxşarlığı aydın şəkildə göstərmişdir. 1 Kor. 12:14-26-nı
oxuyun. Burada əsəs məsələ Məsihçilərin “bir-birlərinin üzvləri” olmasıdır. 1
Korinflilərdə bu təsvirlər belə yekunlaşdırılır: “Siz də Məsihin bədənisiniz, bu bədənin
ayrı-ayrılıqda isə üzvlərisiniz.” (1 Kor. 12:27).
Pavel Məsihin bədəninin fəaliyyətini Romalılara 12-ci və Efeslilərə 4-cü fəslində də təsvir
edir. Bu fəsillərdə əsas nəzərə çarpan nədir?
1. Heç bir imanlı özü-özlüyündə effekli fəaliyyət göstərə bilməz. Əgər balaca toz dənəsi
gözünüzə düşdükdə, siz qeyri-iradi olaraq barmaqlarınızla onu ovuşdurursunuz. Sizin
barmaqlarınızın gözünüzə kömək etməsi üçün onlardan xahiş getməyinizə ehtiyac yoxdur.
“Bir bədən çoxlu üzvlərdən” ibarət olaraq cismani insan varlığı yarandığı kimi, eləcə də
Məsihin bədəni də çoxlu üzvlərdən təşkil olunmuşdur. Hər bir üzv lazımlıdır. Məsihin heç
bir üzvü o biri üzvə “Sən mənə lazım deyilsən” deyə bilməz.
2. Məsihin bədəninin heç bir üzvü o biri üzvdən özünü daha lazımlı hiss etməməlidir.
Allahın lütfünə heç bir Məsihçinin xüsusi hüququ yoxdur. “Mənə bəxş edilən lütflə sizin
hər birinizə deyirəm ki, lazım olduğundan artıq özünüz barədə yüksək fikirdə olmayın;
lakin hər kəs Allahın ona verdiyi imanın ölçüsünə görə ağıl-kamalla düşünsün.” (Rom.
12:3) “Tamamilə təvazökar və həlim, səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün.” (Efes.
4:2). “Əksinə, bədənin daha zəif görünən üzvləri daha çox lazımlıdır, dəyəri az saydığımız
bədən üzvlərini daha çox dəyərləndiririk, görünməyən üzvlərimizə də xüsusi qayğı
göstəririk.”(1 Kor. 12:22-23).
3. Məsihçilər Məsihin bədənində Ruhun birliyini saxlamaq üçün çox çalışmalıdırlar.
“Bədən birdir və üzvləri çoxdur. Bədən üzvlərin çox olduğu halda bir bədən təşkil edir.
Məsih də belədir.” (1 Kor. 12:12). Pavel Korinflilərə məktubunda yazır ki, “Ey qardaşlar,
Rəbbimiz İsa Məsih naminə sizə yalvarıram: hamınız həmfikir olun. Qoy aranızda
dəstəbazlıq olmasın, eyni düşüncədə və eyni ağılda birləşin.” (1 Kor. 1:10). Biz hamımız
Məsihin bədəninin bir üzvü kimi birliyi və sülhü saxlamaqda səy göstərməliyik.
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Məsihin bədəninin fəaliyyəti barədə olan Bibliya araşdırmalarından çoxu nəzər diqqəti
yerli məbədlərə yönəltmişdir. Yerli məbədin fəaliyyətdə olan üzvü olmağımız nə üçün
lazımdır?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sizin fikrinizcə “insan bədəni” ilə “Məsihin bədəni” olan-Məbəd arasında müqayisənin
sizin üçün mənası nədir?_____________________________________________
________________________________________________________________
BİR- BİRİNƏ HƏSR OLUNMA
“Qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin. Hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın.”
(Rom. 12:10).
Bu nəsihət məbədin fəaliyyətini təsvir etmək üçün bizi başqa oxşarlıqla tanış edir. Bu ailə
birliyidir. Ailə anlayışı mehribançılıq, qayğıkeşlik və etibarlılıq ölçülərini əlavə edir.
“Qardaşlıq sevgisi” ifadəsi ailə birliyində mövcud olan məhəbbətə əsaslanmışdır. Bunu
məbədə tətbiq etdikdə, Məsihçilər, Məsihdə olan bacı və qardaşlar kimi bir-birilərinə
məhəbbət bəsləməlidirlər. Biz Allahın ailəsiyik. “Qardaş” sözü aydın “ailə termindir”. Bu
söz Məsihçilərə aid olanda, bunun mənası “oğlan və ya kişi imanlıları” deməkdir. Bu o
deməkdir ki, biz Allahın əbədi ailəsində “yenidən doğulmuşuq”.
“ Həsr olunmaq” isə valideyinlərin, uşaqların, ərlərin və arvadların kamil məhəbbətinə
aiddir. Ailənin bir üzvü kimi Məsihçilər də bir-birilərinə həsr olunmalıdırlar. Biz
həqiqətən “qan qardaşlarıyıq”, çünki Məsihdə “Onun qanı vasitəsilə verilən azadlığa –
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.” (Efes. 1:7). Məsihçilər Məsihdə bir körpə kimi
başlayırlar. Biz inkişafın mərhələlərindən keçirik. Biz inkişaf etmədiyimizə görə xüdbin
davranışın nümunəsinə çevrilə bilərik. Amma yetkin, ikişaf etmiş imanlı kimi
həyatlarımızda Məsihin xasiyyətini əks etdirməliyik. Ona görə də bizə belə nəsihət
verilmişdir:
“Heç bir işi özünü göstərərək və ya lovğalıqla etməyin. Qoy hər biriniz təvazökarlıqla
digərini özündən üstün saysın və yalnız öz mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini
güdsün.” (Filip. 2:3-4)
“Məsihçi ailənizdə” olan başqa üzvlərə qarşı davranışınızı və hərəkətinizi qiymətləndirin.
a. Başqalarına nisbətən vaxtımın çox hissəsini özüm barədə fikiləşərək keçirirəmmi?
b. Başqalarından çox özüm üçün dua edərək vaxt keçirirəmmi?
c. Başqalarına bağışlayırammı?
d. Yoxsa adətən hirsli və kinli oluram?
e. İnciyəndə, kənara çəkilirəm, yoxsa başqa adamlara qoşulmaqda davam edirəm?
f. İmtina olunmaqdan qorxuram, yoxsa başqalarına yardlm əli uzadıram?
g. Təvazökarlıqla başqalarını özümdən üstün sayırammı?
h. Başqalarının maraqları ilə maraqlanırsınızmı?
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BİR – BİRİNİZƏ HÖRMƏT EDİN
“Hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın.” (Rom. 12:10).
Başqalarının - xüsusilə də onları müşayət edərkən “daha yaxşı görünməsinə və daha yaxsı
səslənməsinə” kömək etmək istəyən əla musiqiçi-pianoçu nümunəsinə baxaq. O öz
ifasından daha çox başqalarını özündən üstün saydığına və hörmət etdiyinə görə
tamaşaçılar ona heyran olublar. O həmişə elə ifa edir ki, pianonun səsi vokalistin səsindən
yüksək olmasın. Onun musiqisi başqalarının ifasını aşağı salmır, əksinə daha da yüksəldir.
O, çətin notları taparaq müğənnini müşayət edir və hətta onun səhvlərini də örtür. Onun
müşayət etdiyi vokalisti yaxşı ifasına görə tamaşaçılar alqışlayanda, o da həmişə sevinir
və bu işdən o da razı qalır. Bu pianoçu bizim üçün bir nümunədir. Hər bir Məsihçi də
başqa imanlıların “yaxşı görünməsi və yaxşı səslənməsi” üçün səy göstərməlidir. Hər bir
Məsihçi, başqaları nəyəsə nail olanda, onlara hörmət ediləndə və uğurlar qazananda
sevinməlidir. Bir-birinə hörmət olunduqda, Məsihin bədəni Məsihdə çox gözəl fəaliyyət
göstərəcək, yetkinləşəcək və inkişaf edəcəkdir.
Məsih, başqalarına Özündən artıq hörmət göstərmək üçün nümunə qoymuşdur.
Ölümündən bir az əvvəl O Öz şagirdlərinə qüdrətli bir həqiqəti öyrətmişdi. Şam
yeməyində İsa ləyəni su ilə doldurdu və əyilərək Öz şagirdlərinin ayaqlarını yudu. Sonra
da O, şagirdlərinə eyni şeyi etməyi – “hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlamağı”nəsihət etdi.
Kiməsə özünüzdən artıq hörmət göstərməyə çalışdığınız vəziyyətlərdən neçəsini yada sala
bilərsiniz? Başqa şəxsə qarşı öz səmimi hörmətinizi, ehtiramınızı hansı yolla əks
etdirmisiniz?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
BİR – BİRİNİZLƏ HƏMFİKİR OLUN
Dözüm verən və ürəkləndirən Allah Məsih İsanın istəyinə uyğun olaraq sizə həmfikirlilik
bəxş etsin”. (Rom. 15:5).

“

Şeytanın strategiyası Məsihçilər arasında birliyi dağıtmaqdır. O bütün qarışıqlığın,
laqeydliyin və yalançı nəzəriyyələrin müəllifidir. Biz Bibliyada şeytanın strategiyasını
necə məğlub etməyin gücünü aşkar edirik.
Bu Məsihin bədənində olan “həmfikirlik” gücüdür. Yəhya 17-də Məsih Atasına dua
edərkən O, şagirdlərinin də birliyi və vəhdəti hiss edə bilmələrini xahiş etdi. Isa dua
edərək dedi: “Ey Müqəddəs Ata, onları Mənə verdiyin adınla qoru ki, Bizim kimi bir
olsunlar.” (Yəhya 17:11). Bu, Müjdənin əsl mahiyyətini açan gözlə görünən birlikvəhdətdir. Bu mahiyyət “Belə ki, Allah ... dünyanı Məsihdə Özü ilə barışdırmaqda idi” (2
Kor. 5:19) faktını əhatə etdi. Məsih həqiqətən də bədəndə yaşayan Allah idi. O, Ata ilə
bir idi (indi də birdir).
Əgər Məsihin bədənindəki birlik dağılmış olarsa, onda azmış insanlar üçün ünsiyyətin ən
güclü vasitələri məhv olacaqdır, Məsihin Allah olduğunu çatdırmaq çətin olacaq.
Bu xəbər yaddaşdan silindikdə və ya da hətta yaddan qismən çıxdıqda insan əbədi
ümidsizliyə düçar olur. İnsan Məsihi tanımadan Allahı tanıya bilməz. (Yəhya 20:30-31).
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Məbədin tərkib hissəsi, “bir-biriləri ilə eyni fikirdə” olaraq İsanın birlik Allahı
olduğunu qeyri - Məsihçilərə inandırmağa çalışır. Bu da bir möcüzəni göstərir,
çünki insanlar hər yerdə ayrılığa doğru meyllidirlər. Qeyri-Məsihçilər həqiqi
birliyi və həqiqi vəhdəti gördükdə onların ürəkləri bu cür məhəbbətin bir hissəsi
olmaq üçün çığırır.
İmanlılar arasında olan ayrılıq Müjdə xəbəri barədə əlaqəni necə dağıdır?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
BİR- BİRİNİZİ QƏBUL EDİN
“Buna görə də Məsih sizi qəbul etdiyi kimi siz də Allahın izzəti üçün bir-birinizi
qəbul edin.” (Rom. 15:7)
Məsihçilərə tarixən ən azı üç sahədə: “bir-birini qəbul etmək” əvəzinə bir-birini
mühakimə etməklə (qanunpərəst), tərəfkeşlik etməklə (qabaqcadan mühakimə
etmək) və bir-biriləri ilə barışmamaqla (acıq) ləkələnmişlər.
1. Bir-birini mühakimə etmək.
“İmanı zəif olanı qəbul edin, amma onun fikirləri ilə mübahisəyə
girişməyin.”(Rom. 14:1). Başqa Məsiçiləri mühakimə etmək, bir-birini qəbul
etmək nəsihətini pozmaq deməkdir.
Yeyən yeməyənə xor baxmasın, yeməyən də yeyəni mühakimə etməsin. Çünki
Allah onu qəbul edib.”(Rom. 14:3). Başqa sözlə, günah dəqiq müyyən edilməyən
sahələrdə biz bir-birimizi mühakimə etməməliyik.

“

İmanda güclü olanlara Pavel yazır,“ Qidaya görə Allahın işlərini pozma! Hamısı
təmizdir. Amma yeməyi ilə başqasının büdrəməsinə səbəb olan adam pislik edir.
Ət yeməyərək, şərab içməyərək qardaşının büdrəməsinə səbəb olmayan isə
yaxşılıq edir ... Biz imanı güclü olanlar imanı gücsüz olanların zəifliklərinə
dözməliyik və yalnız özümüzü razı salmamalıyıq.” (Rom. 14:20-21, 15:1).
Əgər biz yetkin Məsihçiyiksə, onda biz Məsihdə bizim kimi güclü olmayan bacı
və qardaşlarımıza daha çox həssas olmalıyıq. Biz onların büdrəməsinə və günaha
düşməsinə səbəb olan hər bir şeyi etməkdə ehtiyatlı olmalıyıq. Əgər bu iki
davranış imanlıların cəmiyyətində birgə hərəkət edirsə, onda birlik yaranacaqdır.
2. Tərəfkeşlik etmək.
“Bir-birinizlə həmfikir olun; təkəbbürlü olmayın, məzlumlarla dostluq edin.
Özünüzü ağıllı saymayın.”(Rom. 12:16). Yaqub 2:9 qeyd edir ki, “Amma əgər
insanlar arasında tərəfkeşlik edirsinizsə, günah etmiş olursunuz”.
Məsihin bədənində qabaqcadan mühakimə etmək, tərəfkeşlik və ayrı-seçkilik
Allahın qanununu pozur. Bundan əlavə, onlar Məsihin bədəninin fəaliyyətinin
təbiətini pozur. Biz hamımız birik. Hər bir üzv-varlı və ya kasıb, cavan və ya
qoca, qara və ya ağ, zəif və ya güclü vacibdir. Əgər biz tərəfkeşlik göstəririksə,
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onda biz də Məsihin və Pavelin birgə dua və əmr etdikləri Məsihin bədənindəki
birliyi, ahəngi və vəhdəti dağıtmış oluruq.
3. Bir – biri ilə barışmamaq.
Efes. 2:11-22: İnsanlar Məsihin qanı vasitəsilə Allaha yaxınlaşanda mədəni, irqi,
milli və dini maneələr dağılmış olur. Əvvəllər bir-birləri ilə düşmən olmuş
insanlar Məsihin bədənində üzv olduqda onların arasında sülh yaranır. Bütün
imanlılarda eyni Ruh olduğuna görə onların hamısının Ata Allahımıza eyni yolu,
eyni yaxınlaşmaq imkanı vardır. Biz Allahın ruhani məbədində birgə qurulmuşuq.
Yetkin imanlılar dünyanın hər bir yerində bədənin bütün hissələrinin böyüməsi
üçün qayğı çəkirlər. (Efes. 4:15, 16)
Başqalarının müvəffəqiyyətini təbrik emək və ondan zövq almaq sizin üçün
çətindirmi? _______________________________________________________
Kiminləsə sizin barışmağınız lazımdırmı? Kiminlə? Necə?___________________
__________________________________________________________________
BİR- BİRİNƏ NƏSİHƏT VERMƏK
“Ey qardaşlarım, mən sizin barənizdə əminəm ki, siz yaxşılıqla dolu, hər cür
biliklə kamilsiniz və bir-birinizə nəsihət verməyə qadirsiniz.”(Rom. 15:14).
Məsihçini öz günahı ilə üzləşdirmək çətindir. Amma imtina etmək riskini
sevməyə çalışmaq özü böyük günahdır. Əgər Məsihin Müjdəsinə layiq həyat tərzi
yaşamayan şəxsə siz düzgün ruhda, düzgün məramla və üsulla nəsihət versəniz,
onda o şəxs adətən sizin risk etdiyinizi başa düşəcəkdir. O vaxt bunun mənasını
bəlkə də başa düşməkdə çətinlik çəksə də, ürəyinin dərinliyini özü yaxşı bilir.
Rom. 15:14-də bir-birinizi öyrətmək (nəsihət vermək) üçün səlahiyyətə malik
olduğunuzun əsası göstərilir.
1. Siz “yaxşılıqla dolu” (müqəddəs, Məsihə layiq həyat yaşamaq) olmalısınız.
Allahla olan ünsiyyətlərində çox həssas olan Məsihçilər, başqa Məsihçilərə
nəsihət verməkdə bacarıqlı və cavabdehdirlər. Bu “başqalarını mühakimə etmək”
deyildir. Biz kiməsə “təmizlənməkdə” kömək etməyə çalışmazdan əvvəl
özümüzün “təmizlənmiş” olduğumuza əmin olmalıyıq.
2. Siz “bilikdə mükəmməl” olmalısınız. Başqalarına nəsihət verməyiniz üçün siz
Allah Kəlamının müvafiq biliyinə malik olmalısınız. Nəsihət vermə, bizim
fikrimizcə başqa Məsihçilərin nə etməli və ya nə etməmələrinə əsasən deyil,
Allahın xüsusi iradəsinə əsasən olmalıdır.

Kəlamda nəsihət vermə anlayışı barəsində faydalı prinsiplər var.
1.
2.

Nəsihət vermə qayğı və məhəbbətlə olmalıdır (Həv.İş. 20:31).
Nəsihət vermə şəxsi olmalıdır. Amma bu o demək deyil ki, ümumi öyüdnəsihət ola bilməz. Hansısa bir Məsihçinin xüsusi bir problemi varsa, onda
belə vəziyyətdə ona xüsusi, məxfi tərzdə nəsihət vemək daha yaxşı olardı.

3.

Nəsihət vermənin səmərəli olması üçün o mütəmadi olmalıdır.
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4.

Nəsihət vermə pak niyyətlə olmalıdır. Pavel Korinflilərə məktubunda yazır:
“Bunları sizi utandırmaq üçün yox, sevimli övladlarım kimi sizə öyüd-nəsihət
vermək üçün yazıram.”(1 Kor. 4:14)

5.

Nəsihət vermə düzgün bədən funksiyasının təbii inkişafı olmalıdır. Iki növ
nəsihət vermə var. Bunlar xəbərdarlıq və düzəliş nəsihət verməsidir. Biz birbirimizi günahdan uzaq durmaqda xəbərdar etməliyik (bu xəbərdarlıq edən
məsləhətdir). Məsihin bədəni bir qrup şəklində fəaliyyət göstərəndə Məbəddə
xəbərdalıq edən məsləhət möhkəm olmalıdır. Kolos. 3:16-ya və Matta 18:1618-ə baxın. Kiməsə nəsihət verməyiniz lazımdırmı?
BİR-BİRİNİZƏ TABE OLUN
“Məsih qorxusu ilə bir-birinizə tabe olun.”(Efes.6:21)
“Tabe olmaq” sözü bir Məsihçinin o birisi ilə ünsiyyətində istifadə olunub.
Biz Allah qorxusunda bir-birimizə tabe olmalıyıq. “Tabeçilik” anlayışı Məsihçi
ünsiyyətlərinin müxtəlifliyini təsvir etmək üçün Bibliyanı yazanlar tərəfindən
istifadə olunmuşdur. Cavan şəxs qocaya tabe olmalıdır. Bütün Məsihin
bədəninin üzvləri, öz rəhbərlərinin səlahiyyətlərinə, xidmətçilər də öz
rəhbərlərinə tabe olmalıdırlar. Uşaqlar valideyinlərinə tabe olmalıdırlar.
Məsihçilər dövlət rəhbərlərinə tabe olmalıdırlar.
Səlahiyyəti olan Məsihçilər də həmçinin tabeçilik davranışı ilə fəaliyyət
göstərməlidirlər. Məsih Öz mədəbini sevdiyi kimi ərlər də öz arvadlarını
sevməlidirlər. Atalar öz uşaqları ilə həssaslıqla davranmalıdırlar. Məbəd
rəhbərlərinə “xidmətçi” olmaq tapşırılmışdır. Sahiblər də öz xidmətçiləri ilə
düzgün davranmalıdırlar.
Qarşılıqlı tabeçilik anlayışı hətta səlahiyyəti olan şəxslər üçün Məsih
vasitəsilə mümkün olan fərqli bir anlayışdır. Məsih insanlar arasında
fəaliyyətdə olan ünsiyyətlərə tamamilə yeni yanaşma gətirdi. Dünyada heç bir
“qarşılıqlı tabeçilik” yoxdur. İnsan əsasən öz xüdbin məqsədilə hərəkət edir.
Onun başqalarının öz məqsədlərinə (onun xeyrinə olanı çıxmaq şərti ilə)
çatmasına kömək etməkdə heç bir marağı yoxdur.
Məsihdə imanlıların “Məsih qorxusu ilə bir-birinə tabe olmağın” böyük
potensialı vardır. Hətta səlahiyyəti olanlar da - rəhbərlər, ərlər, sahibkarlar
(bizim dövrümüzdə işə götürən şəxslər)- başqaları ilə tabeçilik davranışı ilə
ünsiyyətdə olmalıdırlar.
Məsihin bədəninin bütün üzvləri rəhbərlərinin səlahiyyətinə tabe olmalıdırlar
(İbr.13:17). Başqalarına tabe olmağı öyrənənlər barəsində rəhbərlər yaxşı sözlər
söyləməyi xoşlayırlar. Sonra bu insanlar rəhbərlik üçün püxtələşirlər (1 Tim.
3:10).
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“Qarşılıqlı tabeçilik” anlayışı nədir? Misallar gətirin.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BİR-BİRİNİZƏ XİDMƏT ETMƏK
“Qardaşlar, siz azadlığa dəvət olunmusunuz. Ancaq bu azadlığı cismani təbiət üçün fürsətə
çevirməyin, amma bir-birinizə məhəbbətlə qulluq edin.” (Qalat. 5:13)
İmansızlar kimi biz də “günahın əsiryik” (Qalat 3:22). Amma Məsihdə isə biz azadıq (Qalat
5:1).
QEYDLƏR “Məsihdə azadlıq” nə deməkdir:
1. Günah işlətməkdə azadlıq. Bu vəziyyətdə olmaq Allahın lütfündən sui-istifadə, təhqir
etmək və onu düzgün başa düşməməkdir. Titus 2:11-14.
2. Öz ehtirası ilə sınağa çəkilməkdən azadlıq. Yaqub 1:13,14.
3. Xidmətçilikdən azadlıq. Öz günahlı təbiətimizə uymaq üçün başqalarından istifadə
etməkdənsə, biz “bir-birimizə məhəbbətlə xidmət etməliyik”. Məsihdə əsl azadlığı hiss etmək
istəyən Məsihçilər tamamilə Məsihə həsr olunaraq yaşamalıdırlar. “Məsihin xidmətçisi”
olmaq vəzifəsinə bədənin başqa üzvlərinə xidmət etmək də aiddir. Həyatlarımızı Məsihə
etibar etməklə biz həmçinin öz həyatlarımızı bir-birimizə etibar edirik. Bizim bir-birimizə
etibarımız böyükdür, çünki biz Allahın ailəsinin üzvləriyik.
“Bir-birimizə məhəbbətlə xidmət etdikdə” biz Məsihdə olan əsl azadlığı aşkar edirik. Bizim
ən çətin ehtiyaclarımız qanuni yolla həll olunur. Biz bir-birimiz tərəfindən istifadə
olunmuruq. Biz ifaçılıq standartlarından istifadə etmirik. Bizim başqaları ilə ünsiyyətimiz
həqiqətən qənaətbəxş olmalıdır. Əsl azadlıq budur!
Xidmətçi praktiki işini, yəni bütün insanlara, xüsusuilə də öz imanlı dostlarına yaxşılıq
etməyi (Mark 10:35-45) yadından çıxarmamalıdır. (Qal. 6:10). Qeyri-imanlılar bizim yaxşı
işlərdə (Matta 5:7) nümayiş etdirdiyimiz xidmətçiliyimizi görəndə Allah izzətlənir, bu yaxşı
işlərə insanların ruhani, fiziki, əqli və sosial ehtiyaclarını (Matta 25:31-45) ödəmək üçün
yardım göstərmək aiddir.
“Məhəbbətlə bir-birinizə necə xidmət edirsiziniz”? Bu, “Ruhun bəhrələrini” (Qal. 5:22) öz
ünsiyyətlərinizdə necə əks etdirməyinizlə qiymətləndirilə bilər:
a. Öz Məsihçi məhəbbətinizi başqalarında ifadə edirsinizmi? ____________
b. Həyatınızda gözə çarpan sevinciniz varmı? _______________
c. Başqaları ilə sülh və birliyiniz varmı? ______________
d. Başqalarına qarşı öz səbirinizi göstərirsinizmi? ____________
e. Öz hərəkətlərinizdə və davranışlarınızda mehribansınızmı?___________
f. Öz hərəkətlərinizlə xeyirxahlığı nümayiş etdirirsinizmi? ___________
g. Başqalarına qarşı etibarlısınızmı? ____________
h. Başqalarına qarşı mülayimlik nümayiş etdirirsinizmi? __________
i. Söhbətlərinizdə və ümumi həyat tərzinizdə özünüzə nəzarət edirsinizmi? ___________
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BİR- BİRİNİZƏ DÖZMƏK
“Tamamilə təvazökar və həlim, səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün” (Efes. 4:2).
Efeslilərədə “dözmək” sözünün mənası Məsihçilərə qarşı dözümlü olmaq: onlara dözmək;
onların xüsusi xasiyyətlərinə və zəifliklərinə səbrlə dözmək; bizə qarşı günah işlədənlərə
qarşı bağışlamaq ruhunda olmaq deməkdir.
Kolos. 3:12, 13-də belə izah edilir: “Beləliklə, Allahın seçilmişləri, müqəddəsləri və
sevimliləri kimi ürək mərhəməti, xeyirxahlıq, təvazökarlıq, həlimlik və səbri əyninizə
geyinin. Bir-birinizə dözün və birinizin digərindən şikayəti varsa, bağışlayın. Rəbb sizi
bağışladığı kimi siz də bağışlayın.”
Biz bir-birimizə qarşı səbirsiz olmaq sınağından keçərkən, Məsih və Onun bizə qarşı
davranışı barəsində düşünməyimiz lazımdır. Bu Pavelin sirri idi. Rəbbin ona qarşı olan hədsiz səbri və dözümlülüyü onun həyatını nümunə etdi və ona qeyri-adi dözüm verdi. Onun
özünü günahkarların ən betəri kimi görməsi və öz xilasında Allahın məhəbbətini və səbrini
hiss etməsi nəticəsində Pavel başqalarına Məsihin məhəbbəti və səbri ilə cavab verirdi.
Bir-birinə dözmək və bağışlamaq ruhunun olması sinonim anlayışlardır. Bəzi Məsihçilər
illərlə narazılıq hissini ürəklərində daşıyırlar. İsa Məsihin ardıcılı olan şəxs üçün bu xasiyyət
yaddır. Məsih bizim bütün günahlarımızı sildiyi halda, Məsihçinin imanlı qardaşına qarşı kin
saxlaması necə də böyük naşükürlükdür. Səbr, təmkinlilik və bağışlamaq hərəkətləri Məsihə
doğru yönəldən avtomatik hərəkətlər deyildir. Buraya iradənin düşünülmüş hərəkətləri də
aiddir. Bağışlamamaq ruhu olan hər bir şəxs belə etməyi özü qərara alır.
Bir-birinin həqiqətən qayğısını çəkən, hər zaman həqiqətən Allahın iradəsini yerinə yetirmək
barəsində maraqlanan hər bir Məsihçi “Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışacaqdır”
Efes. 4:2-3.
Məhəbbətlə bir-birinə dözməyin praktiki addımları:
a. Özünüzə yaxşıca, səmimi gözlə baxın, öz zəifliklərinizin və xasiyyətinizin xüsusi
əlamətlərini siyahiya alın. (Başqalarını əsəbləşdirən hansı şeyləri edirsiniz?)
b. Öz davranışlarınızda və hərəkətlərinizdə özünüzə nisbətən daha çox başqalarından
gözləyirsiniz? Öz zəifliyiniz olan sahələrdə başqalarını tənqid edirsinizmi?
c. Yaxşı ünsiyyətdə ola bilmədiyiniz bütün Məsihçilərin – xüsusilə də, kin saxladığınız
şəxslərin, siyahısını tərtib edin. Indi isə özünüzə niyə bu Məsihçilərlə ünsiyyət yarada
bilmədiyiniz barədə sual verin; və yaxud niyə görə onlara hirslənirsiniz.
d. Dərk edərək və hər tərəfli düşünərək sizə qarşı nə isə edərək sizi incidən hər bir şəxsi
bağışlayın. Sonra isə bir-bir bu Məsihçilərlə danışın. Əgər onlar sizi incidiblərsə, niyə belə
hissi etdiyinizi onlara deyin. Onlardan sizi öz davranışınıza görə, əgər hətta başlanğıcdan
onlar səhv ediblərsə də, bağışlamağınızı xahiş edin. (“Öz bağışlamağınızı” onların təklif
etdiyi üzrxahlıq şərtinin üzərində qurmayın. Siz öz daranışınızın qayğısına qalın, Allah da
başqalarının qayğısına qalar.)
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BİR-BİRİNİ RUHLANDIRIN
“Buna görə indiki kimi bir-birinizi ruhlandırın və mənən inkişaf etdirin” 1 Salon. 5:11.
Məsihçilər bir-birini mənən inkişaf etdirməli və bir-birinə öyüd-nəsihət verməlidir. Heç bir
Məsihçi yerli məbəddə olan başqa imanlıların hamısını mənən inkişaf etdirə bilməz. Allahın
niyyəti odur ki, hər bir Məsihçi Məsihin bədənində fəaliyyətdə olan bir üzv olsun; və hər bir
Məsihçi inkişafa kömək etməlidir.
Pavel Salonikdəki Məsihçilərə onların qayğılarına görə bir-birilərini sevmələrini əmr etmişdi.
Onlar qarşılıqlı ruhlandırmanın, öyud-nəsihət və təskinlik vermənin vacibliyini
öyrənmişdilər. O bilirdi ki, qarşılıqlı ruhlanmanın əsas vasitələri Allahın həqiqətindədir.
“Dayanmadan Allaha biz də şükür edirik ki, siz bizdən eşitdiyiniz Allah kəlamını qəbul
edəndə onu bəşəri söz kimi deyil, həqiqətən, Allahın kəlamı olaraq qəbul etdiniz. Siz
imanlılarda fəaliyyət göstərən də bu Kəlamdır.” (1 Salon. 2:13).
Allahın Kəlamı güclü, zəruri və sakitləşdiricidir. Biz məkan və zamanla məhdudlaşan insan
fəlsəfəsi və yaxud ideyaları ilə bölüşmürük. Amma əksinə, İsa demişdi: “Yer və göy keçib
gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək” (Matta 25:35). Ona görə də Allahın
Kəlamı Məsihçilərin “bir-birilərini ruhlandırması” və “bir-birilərini mənəvi inkişaf
etdirməsi” üçün istifadə etdikləri əsas vasitələrdir.
Məsihçilər Məsihin bədənində bir-birilərini mənəvi inkişaf etdirmədə Allahın Kəlamının nə
qədər vacib olduğunu başa düşməlidirlər. Məsihçilər Allah Kəlamında nə deyildiyini
öyrənmək üçün can atmalıdırlar. Onlar xüsusi ruhlanmaya ehtiyacı olanlara Kəlamı
bölüşməkdə hazır olmalıdırlar. Əgər Məsihçilər Kəlamla yaxından tanış deyillərsə, onda
onlar bir-birilərini Kəlamla ruhlandıra bilməzlər. Ona görə də, hər bir imanlı təkcə öz şəxsi
böyüməyi üçün deyil, həm də başqalarının inkişafına kömək etmək üçün Allah Kəlamını
öyrənməlidir.
Niyə görə Allah Kəlamı Məsihçilərin “bir-birlərini ruhlandırması” və “mənəvi inkişaf
etdirməsi” üçün əsas vasitə kimi istifadə etməlidir?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

YEKUN
Məsihin bədənində, məbəddə, hər bir üzv onun inkişafına kömək edir. Məbəd Bibliyaya
inanan, Bibliyada olan Allaha iman edən, bir-birininin qayğısına qalan, bir-birini sevən və
bütün insanların xilas olmasını istəyən, eləcə də Allahla və başqa imanlılarla ünsiyyətə cana
atan insanlar qrupu olmalıdır. Buna görə də İsa hələ yerdə olarkən belə dua etdi: “Yalnız
onlar üçün deyil, onların sözü ilə Mənə iman edənlər üçün də xahiş edirəm ki, hamısı bir
olsun. Ey Ata, Sən Məndə, Mən də Səndə olduğum kimi onlar da Bizdə olsun ki, dünya
Sənin Məni göndərdiyinə inansın. Mənə verdiyin izzəti Mən də onlara verdim ki, Biz bir
olduğumuz kimi onlar da bir olsun. Mən onlarda, Sən də Məndə olmaqla bütünlüklə bir
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olsunlar ki, dünya Sənin Məni göndərdiyini, Məni sevdiyin kimi onları da sevdiyini bilsin”
(Yəhya 17:20-23).
“Məsihin bədənində - Məbəddə” əsas məqsəd nədir?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Gələcəkdə oxumaq üçün: Bir-birini mənəvi inkişaf etdirmək, Cene Gets
QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 7
ŞƏHADƏTÇİLİK
□ 1. 1, 2 və 3 Yəhyanın və Yəhudanın məktublarını aşağıdakı ardıcıllıqla oxuyun:
1-ci gün: Ünsiyyətdə Gəzmək 1 Yəhya 1:1- 2:14
2-ci gün: Allahın Övladı kimi Gəzmək 1 Yəhya 2:15 -3:24
3-cü gün: Məhəbbətdə Gəzmək 1Yəhya 4:1-21
4-cü gün: Bilikdə Gəzmək 1 Yəhya 5:1-21
5-ci gün: Həqiqətdə Gəzmək 2 Yəhya 1-13
6-cı gün: Yolda Gəzmək 3 Yəhya 1-14
7-ci gün: Yıxılmadan Gəzmək Yəhuda 1-25
□ 2. “ Şəhadətçiliyin”-ın vəsaitlərini oxuyun.
□ 3. “Şəhadətçiliyin”-ın suallarına cavab verin və bir dəqiqəlik şəhadətlik yazın.
□ 4. “Dörd Ruhani Qanun” Kitabçasını oxuyun.
□ 5. Həv. İş. 1:8 və 1 Peter 3:15-ci ayələri əzbər yadda saxlayın.
□ 6. Əhdi-Ətiqin kitablarının adlarını – Yaradılışdan Sül. Məs. qədər
təkrarən nəzərdən keçirin.
□ 7. Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.
□ 8. Şagirdinizlə birgə şəhadətçilik edin. Siz ancaq müşahidə edəcəksiniz.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıda qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 7
ŞƏHADƏTÇİLİK

Məsihdə dolub daşan zəngin həyatı olanlar, başqalarının da bu həyata necə malik olması ilə
bölüşməlidirlər. Sizin həsr olunmuş həyatınız, genişlənmiş duaya vaxtınız və Allaha həvəslə
tabeçiliyiniz özü həyatınızı cazibədar və sözləriniz isə inandırıcı edəcəkdir. Təsirli
şəhadətçilik üçün bacarıq da lazımdır. Bacarıqları isə öyrənmək və inkişaf etdirmək olar.
Şəhadətçilik edərkən siz təlim keçərək və təcrübə əldə edərək, Allahın əlində itilənən bir
alətə çevriləcəksiniz.
“Amma Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaq, Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və
Samariyada, həmçinin yer üzünün sonuna qədər hər yerdə Mənim şahidlərim olacaqsınız”
(Həv.İş. 1:8).
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 7
Şəhadətçilik
NİYƏ ŞƏHADƏTÇİLİK EDƏK?
Mark Müjdəsində Məsihin Öz şagirdlərinə verdiyi birinci təlim belə idi: “Ardımca gəlin,
Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız”. Bu yer üzərində şagirdlərinə Onun
axırıncı təlimi isə belə idi: “Amma Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaq; və
Mənim şahidlərim olacaqsınız”. Məsihin Öz xidmətini şahidlər olmaq əmri ilə başladı və
onunla da qurtardı!
Rəbbimizin Öz məbədinə verdiyi ən Böyük Tapşırıq, dünyaya gedib və bütün millətləri
Onun şagirdi etmək, onları vəftiz etmək və sonra da əmr etdiyi hər şeyə riayət etməyi
onlara öyrətmək idi (Matta 28:18-20). Gəminin mühərriyi onu irəliyə doğru apardığı kimi
Məsih üçün şəhadətçilik də məbədi irəliyə doğru aparan gücdür. Biz bilirik ki, məbədin
həqiqi gücü Allahın Müqəddəs Ruhdur, amma bu səxsi həyatlar və toplantının özünə güc
və həyat gətirən məbədin birgə fəaliyyəti vasitəsilə Ruhun şəhadətçiliyidir. Əminliklə
demək olar ki, şəhadətçilik edən məbəd xoşbəxt məbəddir.
Niyə görə cəmiyyətlərdə insanların Məsih üçün şəhadətlik etməsi onları xoşbəxt edir?
Kəlamda “xoşbəxt” sözünün mənası “xeyir-dua almış” deməkdir. Şəhadətçilik edən
cəmiyyət xoşbəxt cəmiyyətdir, çünki onlar Rəbbin onlara dediyini edirlər. Vəz etmək və
dərs keçmək istisna olmaqla, çox vaxt məbəd şəhadətçilikdən kənarda qalır. Məsihçilər
məbədin bürokratiyasında ilişib qalırlar və nəticədə Məsih üçün şəhadətlik etməyin odlu
sıralarında vuruşmayaraq məğlub olurlar. Bu əslində itaətsizlik sayılır və ona görə də
məğlub olmuş Məsihçi heç bir yolla xoşbəxt ola bilmir.
Əgər Məsihçi Məsih üçün şəhadətçilik etmirsə, onda o itaətsizlik edir. Məsih üçün
şəhadətlik etmək bizdən məzzəmətlə, eləcə də qəbul olunma ilə üzləşməkdə həsr olunma
və hazırlıq tələb edir. İtaətkar olmayan Məsihçilər adətən belə deyirlər: “Şəhadətlik
etmək mənim ənamım deyil”. Əgər Birinci Diyakonlar heyətinin üzvü olan Stefan və
Filip “Biz stollara xidmət edirik və şəhadətlik etmək bizim ənamımız deyil” desəydilər,
onda bu gün məbəd harada olardı? İman qalxanı şər olanın qızmar oxlarını söndürmək
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yadda saxlayın ki, Məsihçinin silahları arxa cəbhə üçün iman
qalxanı və ya müdafiə silahı deyil. Biz şəhadətçilikdən imtina edəndə və arxamızı
düşmənə tərəf çevirəndə düşmən bizim ən mühafizə olunmayan və ən zəif yerlərimizə
qızmar oxlarını atacaq.
Çox vaxt Həv. İş. 8:4-ci ayə, “Pərən-pərən düşən imanlılar hər yerdə Allahın Kəlamını –
Müjdəni yayırdı” məzmundan kənardır və güman edilir ki, həvarilər hər yerə gedərək
Kəlamı bölüşən və Kəlamı vəz edən şəxslər olmuşdular. Bu ayənin əhəmiyyətli məzmunu
Həv. İş. 8:1-də var: “Həvarilərdən başqa bütün imanlılar pərən-pərən düşmüşdülər.” İndi
biz bilirik ki, həvarilər öz paylarına düşən işləri və ondan da artıq işlər görürdülər. Amma
əsas məsələ o idi ki, həvarilərdən başqa hər bir kəs də Müjdəni yaymağa getmişdi.
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Bax beləcə, Məsihin Məbədi 300 il ərzində heyrətamiz nəticələr əldə etdi. Roma
İmperiyasının devrilməsinə səbəb olan Məsihin Müjdəsi, Məsihin qələbə qazandığı
həvarilərin dili ilə, dənizlərdən və səhralardan, ən qaranlıq cəngəlliklərdən keçərək, şəhərlərə,
kəndlərə və nəhayət, “Məsihçi” Sezar taxta çıxana qədər senata və Roma sarayının özünə də
daxil oldu. Bəs necə? Çünki hər bir kəs Kəlamı təbliğ edirdi. İkinci əsrin ortalarında Məbəd
elə sürətlə inkişaf edirdi ki, o vaxt dahi ilahiyyat alimlərindən biri belə demişdi: “Biz hər
yerdəyik. Biz sizin kəndlərinizdə və şəhərlərinizdəyik; biz senatda da varıq; bizim sayımız
hədsizdir” Konstantin çox yaxşı bilirdi ki, Məsihçilərin köməyi olmadan Roma İmperiyasını
birləşdirmək və yaxud həmin İmperiyada vəzifədə qalmaq mümkün deyil.
B.E. 300-cü illərində Məbəd elə böyük güc göstərərək elə tez yayıldı ki, 500-ci ilədək
Müjdənin bütün dünyaya təbliğ olunacağı hiss olunurdu. Amma birdən nə isə baş verdi. Sizin
yadınızdadır. İmperator Konstantin, Məbədə kömək etməyi güman edərək, bütün Roma
İmperiyasına Məsihçi olmağı əmr etdi. Beləliklə, milyonlarla dünyəvi insanlar Məbədə axışıb
gələrək özləri ilə bütün bütpərəst mövhumatçılığı gətirdilər. Onlar Müjdədən xəbərdar
deyildilər. Onlar Müjdənin kökündən dəyişdirən gücünü heç vaxt hiss etməmişdilər və
əlbəttə ki, onlar bu barədə çıxıb başqlarına danışmayacaqdılar. Ona görə də, yavaş-yavaş
ruhanilərlə dünyəvilər arasında ayrılıq yarandı və bu müjdəçilik tapşırığı peşəkar təlim
keçmiş şəxslərin işi oldu. Bu səbəbdən də, onlar qərara gəldilər ki, qoy “ruhani şəxslər” bu işi
görsünlər. Qaranlıq Dövrlər başladı! Məbədin tarixində yalnız bir neçə parlaq anlar olmaqla
o vaxtdan bəri bu acınacaqlı vəziyyət bu günümüzə qədər davam edir.
Efeslilərə məktubun 4-cü fəsilində, “Məsihin bədəninin inkişafından ötrü xidmət vəzifəsini
yerinə yetirmək üçün müqəddəsləri təmin etsinlər” deyə Məsih Məbədə pastorlar və
müəllimlər vermişdir. Pastor və cəmiyyətin hər bir üzvü Məsih üçün şahid olmalı və inkişaf
etməlidirlər. Məbəd Məsihi bütün dünyaya tanıtmaq üçün Müqəddəs Ruhun gücündə və
Allah Kəlamının qüdrəti ilə canfəşanlıqla başqalarını da Məsihə doğru aparmalıdır. Bir anlıq
təsəvvür edin ki, bütün Amerika və bütün dünya məbədləri şəhadətçilik edən cəmiyyətlərinə
çevrilmişdir.
Məsihçini şəhadətçilikdə fəal edən nədir? Əsas məqsəd sadəcə olaraq itaətkarlıqdır. Hər bir
Məsihçi Məsihin xidmətçisidir. Beləliklə, biz Onun əmrlərindən heç birini nəzərdən
qaçırmamalıyıq. (1) İtaətkarlıq bizim Məsihə olan məhəbbətimizin bəhrəsi və sübutudur,
Onun tapşırığını dünyada bölüşmək üçün Onun vasitəsilə göndərilmək özü bir hörmətə layiq
imtiyazdır. (2). İnsanları sevmək qayğısı həm də bizim arzumuzdur. Qonşunu sevmək - ona
xidmət və yaxşılıq etməyə çalışmaq deməkdir. Biz əgər onları tək qoysaq və onlar da
Məsihsiz ölsələr, onda biz onları sevirik deyə bilmərik. (3) Romalılara məktubda Pavel yazır
ki, onun bütün xalqlara olan tapşırığı “bir ada görədir”. Bu ad isə ən yüksək olan İsanın
adıdır. Onun adına olan məhəbbət dünyada Onun şöhrətinin yayılmasına maraq göstərməkdir
və dualarımızın yerinə yetməsi üçün coşqun bir arzudur: “Bizə yox, ya Rəbb, bizə yox,
məhəbbətin və sədaqətin naminə adını şərəfləndir” (Məzmur 115:1). Ata Allahın Onu
yüksəltdiyi təsdiq olundu və “Ona... bütün adlardan ali bir ad verdi”. “İsanın adı ilə” Onun
yüksək rütbəsi və ləyaqəti qarşısında “hər diz çöksün və hər dil ... İsa Məsihin Rəbb
olduğunu bəyan etsin”. (Filip. 2:9-11)
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ÇAĞIRIŞ
Məhkəmə otağında şahiddən ona verilmiş xilas barəsində bildiyini danışmaq gözlənilir.
Məsihçi şahid, İsa Məsih barədə bildiklərini və şəxsən onun üçün nə əhəmiyyəti olduğunu
başqalarına danışmalıdır.
1. Andrey İsanı görəndən sonra birinci nə etdi?
(Yəhya 1:40-42) __________________________________________________________
2. Peter İsa Məsih barəsində danışandan sonra nə dedi?
(Həv. İş. 4:20) Düzgün cavabın altından xətt çəkin.
a. Ondan soruşmayana qədər o danışmadı.
b. O danışmağa məcbur oldu.
c. Onun üçün belə şəxsi məsələni danışmaq çətin idi.
3. Pavel camaata nə deməli idi? (Həv.İş. 22:15)
_______________________________________________________________________
4. Pavel nədən utanmadığını dedi? (Rom. 1:16)
_______________________________________________________________________
Və niyə görə? ___________________________________________________________
HƏYAT VASİTƏSİLƏ ŞƏHADƏTÇİLİK
“ Sən mənə satın alınmış həyatını göstər mən də sənin Satınalanına inanım.”- Volteir
1. Madam ki, biz Allahın övladlarıyıq və korlanmış, pozğun bu dövrdə yaşayırıq (Filip.
2:15),
a. Bəs biz nə cür həyat yaşamalıyıq? _______________________________________
____________________________________________________________________
b. Biz bu dünyanın qarşısında necə görünməliyik? ____________________________
_____________________________________________________________________
2. Matta 5:16-da,
a. Məsihçi həyatının parlamasına səbəbi insanlar nədə görürlər?______
_________________________________________________________________
b. Nəticə nə ola bilər? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sən etdiyin işlərlə
Və dediyin sözlərlə
Müjdə yazırsan
Gündə bir fəsil
İnsanlar yazdığın təhrif olunmuşu
və ya həqiqəti oxuyur
Sənin fikrincə
Müjdə nədir?
DEYİLƏN SÖZ VASİTƏSİLƏ ŞƏHADƏTÇİLİK
1. Öz xilasını açıqca deməli olanlar kimlərdir? (Məzmur 107:2)
________________________________________________________________________
2. İsanın şəfa verdiyi kor adamın teoloji təlimi az olsa da və ya heç olmasa da, o sadə və
təsirli bir şəhadətlik etdi. O hansı faktlarla danışırdı? (Yəhya 9:25)
________________________________________________________________________
3. 1 Peter 3:15-də,
a. Məsih barədə başqalarına danışmazdan əvvəl nə olmalıdır? _____________________
_______________________________________________________________________
b. Sizin daxilinizdə olan ümid nədir? _________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Sizin daxilinizdə olan ümid barəsində kiminsə soruşması üçün ona nə təkan verə bilər?
_______________________________________________________________________
d. Şəhadətlik edərkən sizin davranışınız necə olmalıdır (1 Peter 3:15,16)? ____________
________________________________________________________________________
“Allah bizlərdən çoxumuzu hakim təyin etməyib, amma O hamımızı bir şahid kimi
çağırmışdı.”
Mən yaxşı bir insan olmaqla, İsanın günahımız üçün ölümünü və dirilməsini yaxud Onun
ilahiliyinə olan imanımı insanlara danışa bilmərəm. Burada vurğu mənim üzərimdə
həddindən artıq çoxdur və Onun üzərində isə həddindən artıq azdır.
-Samuel Şumaker
Dr. Ceyms Kennedi deyir ki, o Məsihi tanımazdan əvvəl hələ orta məktəbdə oxuyarkən
onların məktəbində onun çox heyran olduğu, gözəl xasiyyətə malik və çoxlu yaxşı cəhətləri
olan bir cavan şəxs var idi. Sonralar isə Dr. Kennedi Məsihçi oldu və həmin cavan şəxsin
Məsihçi olduğunu aşkar etdi, amma həmin şəxs bu barədə onunla heç vaxt bölüşməmişdi.
Burada vurğu o cavan şəxsin üzərində oldu. İzzət (ancaq Məsihin qəbul etməli olduğu
izzət) o cavan şəxsə getdi.
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“Şəhadətlik etmək əvvəlcə Rəbb İsaya yaxşıca baxıb sonra isə başqalarına nə gördüyünüzü
deməkdir”
- Lorne Sanni
1 Yəhya1:3 “Biz sizə gördüyümüzü və eşitdiyimizi elan edirik ki, sizin də bizimlə
şərikliyiniz olsun; bizim şərikliyimiz də Ata və Onun Oğlu İsa Məsihlədir.”
Siyatlda yaşayan Məsihçi biznesmen bir neçə illər ərzində öz biznes yoldaşını bilmədən
Məsihə gəlməkdə ruhdan salmışdı. Bir gün onun yoldaşı Məsihçi biznesmenə bir axşam Bill
Qreamın toplantısı vasitəsilə Rəbblə görüşdüyünü dedi. Uzun müddət imanlı olan Məsihçinin
əhval-ruhiyyəsi qalxdı və yeni Məsihçi də ona dedi: “ Dostum, bu neçə illər ərzində mənim
Məsihə gəlməyimə mane olan səbəb sən idin. Mən fikirləşirdim ki, əgər insan sənin kimi,
Məsihçi olmadan yaxşı həyat yaşaya bilərsə, onda Məsihçi olmağa ehtiyac yoxdur!” Bu
biznesmen nümunəvi həyat yaşayırdı, amma bu həyatın gücünün Mənbəyini açıb
göstərməmişdi.
“Mən əminəm ki, bu dünya bizim çatdırdığımız məktubdansa, bizim öz məktubumuzu
dinləməyə daha çox can atır. Mən öz xidmətimdə Müjdəyə qarşı bu günlərdəki kimi belə
cavabdehlik və həssaslıq hələ heç vaxt görməmişəm.”
-Dr. Hovard Hendriks
İsa azmışları axtarmağa və onları xilas etməyə gəlmişdir. Madam ki, O bizdə yaşayır, onda
Onun barəsində danışmaq üçün bizə həvəs verməsini Ondan xahiş edə bilərik. Nə vaxtsa
kiminləsə bir neçə dəqiqəlik tək qalsanız bilməlisiniz ki, siz ilahi görüş vasitəsilə Allahın
məhəbbət və bağışlama haqqında xoş xəbərini bölüşmək üçün oradasınız. Baxmayaraq ki, siz
həmişə Məsihə dəqiq həsr olunmaqla maraqlanan insanları axtarıb Məsihə gətirməlisiniz,
amma bəzi adamlar Onu öz Xilaskarları və Rəbləri kimi qəbul etməkdən imtina edərkən siz
ruhdan düşməməlisiniz. Buna Allah Özü cavabdehdir. Sizin cavabdehliyiniz isə onlara xoş
xəbəri məhəbbət və səmimi qayğı ilə çatdırmaqdır. Məsih barəsində başqaları ilə bölüşmək
hər bir Məsihçi üçün həyat tərzi olmalıdır. Hər səhər oyanarkən Rəbbə sizinlə yaşadığına
görə minnətdarlıq edib və Onun məhəbbəti və bağışlaması haqqında başqalarına
danışmağınız üçün dilinizdən istifadə etməsini Ondan xahiş edin.
MƏSİHİ TƏQDİM EDİN
1. Pavelin şəhadətçiliyinin əsas mövzusu nə idi?
a. 1 Kor. 1:23, 24_________________________________________________
b. Efes. 3:8 ___________________________________________________
2. Yolunu azmışlara İsa Məsihi təqdim etməyimiz niyə görə vacibdir?
a. Yəhya 14:6 _____________________________________________________
b. Həv. İş. 4:12 __________________________________________________
Şəhadətçilik etmək planı deyil, Şəxsi təqdim edir. Güc, qüdrətin mənbəyi Müjdədədir. “Mən
Müjdədən utanmıram, çünki o, iman edən hər kəsin ... xilası üçün Allahın qüdrətidir.”
(Rom.1:16) Bir neçə belə gözəl ayələr vardır; biz isə birini seçəcəyik.
Bu xoş xəbər (Müjdə) sadəcə olaraq “Dörd Ruhani Qanun” kitabçasında təqdim olunmuşdur.
Kitabçanı oxuyun və aşağıdakı suallara cavab verin:
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1. “Dörd ruhani qanun” hansılardır?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Məsihçi olmaq sadəcə olaraq faktlarla razılaşmaq və yaxud da emosional cavab vermək
deyil. Bu iradənin dəqiq hərəkətidir. Məsihi qəbul etmək üçün insan nə etməlidir?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Allaha haqqında mübahisə etməyimizə Onun ehtiyacı yoxdur, amma sadəcə olaraq Onun
bizim üçün nə etdiyini demək lazımdır. Həv. İş. 26:1-29-u oxuyun. Siz Pavelin Məsihlə necə
görüşməsi hekayəsində (şəhadətliyində) bunu görəcəksiniz, o aşağıdakıları daxil edib:
a. Məsihi görməzdən əvvəl onun həyatı necə idi?
b. Məsihlə necə görüşdü?
c. Bu onun həyatını necə dəyişdi?
Bu vacib məsələləri istifadə edərək özünüzün bir dəqiqəlik şəhadətliyinizi yazın. Allahdan
xahiş edin ki, öz şəhadəliyinizi bölüşmək üçün imkan yaratsın və “Dörd Ruhani Qanun”
kitabçasındakı kimi ən azı həftədə bir adamla bölüşə biləsiniz.
Məsihi qəbul etməzdən əvvəl mən bu tərzə yaşayırdım və bu cür düşünürdüm:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Məsihi mən necə qəbul etdim (hər şeyi qısaca danışın):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Məsihi qəbul edəndən sonra aşağıdakı müsbət dəyişikliklər baş verdi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Yekunlaşdırmaq üçün sevimli və ya müvafiq ayə:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bəzi Məsihçilər Xilaskarımızı başqalarına təqdim etmək üçün Allah tərəfindən daim istifadə
olunurlar, çünki onlar Ruhun qüdrəti ilə Məsih barədə danışmağı öyrəniblər. Onlar kənara
çəkilib mahiyyətsiz məsələr barədə danışmırlar. “Dörd Ruhani Qanun” kitabçasının əsas
məqsədi budur ki, danışıq zamanı diqqət mərkəzi mane olan məsələlərdə deyil, Məsihdə
saxlanılsın.
Bir çox insanlar Allaha qarşı düşmənçiliyi ifadə edirlər və onlar dindarlıqla heç bir iş görmək
istəmirlər. Amma biz onlara İsa barədə danışanda onlar tez cavab verirlər. Məsihə görə
Campus Crusade for Christ-ın rəhbəri Bill Brayt Avstraliyada yaşayan taksi sürüzüsünün
fikirlərini söyləyir: “Mən II Dünya Müharibəsində bütün dindarlığı atdım və mən insanların
bir-birini qırmasına yol verən Allahla heç bir iş görmək istəmirəm”. Bill Brayt ona belə
cavab vermişdi: “Bir dəqiqə gözləyin, siz insanların cavabdeh olduğu nədəsə Allahımı
günahlandırırsınız? Bu insanların bir-birinə nifrət etməsinə, oğurlamasına və öldürməsinə
səbəb olan pisliyin, onların günahlarının nəticəsdir.” O, insanların Allahı axtarmaq üçün olan
dinləri ilə Məsihçiliyin, yəni Allahın insana Özünü Məsihdə göstəməsinin fərqini izah etdi.
Məsih kimi Şəxs barəsində eşidəndən sonra o insanın davranışı dəyişdi. Tezliklə o dua edib
Məsihi qəbul etmək istədiyini söylədi.
BIR HƏYAT TƏRZİ KİMİ ŞƏHADƏTÇİLİK ETMƏK
1. Şəhadətlik etməyin müvəffəqiyyətli yolu sadəcə təşəbbüs göstərərək Məsihi Müqəddəs
Ruhun qüdrəti ilə bölüşmək və nəticəni Allahın əlinə verməkdir.
Hər bir insanı Məsihdə kamilləşmiş olaraq Allaha təqdim etmək üçün hamıya tam
müdrikliklə nəsihət və təlim verərək Məsihi bəyan edirik. Bu məqsədlə də zəhmət çəkirəm və
Onun məndə qüdrətlə fəaliyyət göstərən qüvvəsi ilə mübarizə aparıram.” (Kolos.1:28, 29)
“Allahın kəlamını təbliğ edəsən, hansı vaxt olursa-olsun hazır olasan” (2 Tim. 4:2a)
“

2. Məsihi bir həyat tərzi kimi bölüşərkən düşünmək üçün üç mühüm şey vardır ki, onları
tərkib hissələri hesab etmək olar.
A. Sadiq olun: Allaha sizin bacarıqlarınız deyil, Ona sadiq olmağınız lazımdır.
B. İnsanlarla görüşün: Sizin rastınıza gələn, tanımadığınız şəxslə bu gün görüşün, bəlkə elə
Allahın sizin üçün təyin etidyi görüşdür. Bəlkə o şəxs kiminsə ona Məsih barədə danışmasını
gözləyir.
C. Söhbəti Məsihə gətirib çıxarın: Sadə keçid vasitəsilə siz söhbətin mövzusunu asanlıqla
İsa Məsihə gətirib çıxara bilərsiniz.
3. Ruhda dua edin: İnsanların Məsihə gəlməsi üçün dua etmək və onlarla Məsih barəsində
bölüşmək bizim məsuliyyətimizdir. Öz Ruhu vasitəsilə insanların ürəklərində iman yaradan
və onların həyatlarını dəyişən isə Allah Özüdür. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ancaq ruhani
insan dualarına, yəni öz yaxınlarının və başqalarının xilası üçün etdiyi dualara Allahdan
cavab gözləyə bilər.
Bu səbəbdən də, “Rəbb, hamını xilas et” deyən cismani insanın, başdansovdu duasından çox
şey gözləyə bilmərik. Əgər siz başqalarının canının xilası üçün narahat olaraq dua edib
Allahdan dualarınıza cavab gözləyirsinizsə, onda siz Ruhda gəzib və Ruhda dua etdiyinizə
əmin ola bilərsiniz (Filip. 2:13, 1 Yəyha 5:14,15).
Təkcə insanların xilası üçün deyil, Məsihçilər və onların ruhani inkişafı və xidməti üçün də
dua edin. Yəhya 17-də Rəbbimizin baş kahin duası yazılmışdır. “Mənim onlar üçün xahişim
73

var. Dünya üçün deyil, Mənə verdiyin kəslər üçün xahişim var”. İncili yazan Pavel və
başqaları özləri üçün olduğu kimi başqa imanlılar üçün də dua etmələrini tez-tez xahiş
edirdilər.
Dua siyahısı və yaxud dua gündəliyi tutub qeyri - Məsihçilər və Məsihçilər üçün adlarını
çəkərək dua edin, eləcə də xüsusi hadisələrə görə dua edin. Allah dualarınıza cavab verərkən
həmin tarixi və Onun duaya necə cavab verdiyini gündəliyinizdə qeyd edin.
4. Gedib yaxınlaşın:
A. İnsanarın sizə yaxınlaşmasını gözləməyin. Məsihin xoş xəbəri ilə siz onlara
yaxınlaşın. Şəhadətçilikdə ən böyük maneələrdən biri də gedib yaxınlaşmaq
problemidir. Hər cür bəhanələr var: “Mən yaman məşğulam” və ya da “Mən Ruhun
məni kiməsə doğru aparmasını gözləyirəm”. Bizə Müqəddəs Ruhun “bizi aparmasını”
gözləməyimiz lazım deyildir. Məsih gedib hamıya xoş xəbəri çatdırmağımızı artıq
əmr edib.
B. Öz görüləsi işlərinizi elə təşkil edin ki, heç olmasa həftədə bir dəfə kiminləsə Məsih
barədə danışmağa vaxtınız olsun. Məsihçi öz imanını təkcə xüsusi tapşırıqdakı kimi
deyil, bir həyat tərzi kimi bölüşməlidir. Rəbbin yolunuza çıxardığı adamlarla danışın.
Başqa sözlə, insanlarla görüşün. Allahdan görüşdüyünüz hər bir kəs üçün sizə
məhəbbət və maraq verməsini xahiş edin. Sadəcə olaraq dostcanlı olun.
1. Ümumiyyətlə, Allah sizi aydın şəkildə fərqli cür idarə etməsi istisna olmaqla, siz
eyni cinsdən olanlarla bölüşəcəksiniz.
2. Biz insanlarla dostcanlı olmaqla və onlara suallar verməklə görüşürük.
3. Harada, kim, necə, nə, hansı, nə vaxt və niyə kimi suallar bizim ünsiyyətimizi inkişaf
etdirəcəkdir. Məsələn:
a. İsa quyunun yanında bir qadınla, Yəhya 4:7: “Mənə su ver, içim”.
b. Filip Efiopiyalı Xədimlə, Həv. İş. 8:30: “... Oxuduğunu başa
düşürsənmi?”
c. Qonşunuza: “Salam, mənim adım _________ dir. Mən sadəcə olaraq
sizinlə görüşmək istərdim. Siz burda neçə ildir ki, yaşayırsınız?”
d. Səyahətdə birgə olduğunuz yoldaşınıza: “ Siz haraya səyahət
edirsiniz?”
e. Ofisiant qiza, qulluq edən xidmətçiyə və ya satıcılara: “Burada
işləmək xoşunuza gəlirmi? Niyə?”
f. Başqalarına: “Bu şəhərdə yaxud buraya yaxın yaşayırsınız?” “Nə işlə
məşğulsunuz?”, “Sizə kömək edə bilərəmmi?”, “Sizcə, dünyada üç
ən dahi insan hansılar olub?”
5. Söhbəti Məsihə gətirib çıxarmaq:
A. Özünəməxsus bir şəxs kimi sizin özünəməxsus təsir sahəniz vardır. Əgər imanımızı
başqaları ilə bölüşmək imkanlarını axtarmaq üçün ətrafımıza nəzər salsaq, onda biz
onu hər yerdə tapmış olarıq. Kiminləsə ünsiyyət yaratmaq üçün yalnız bir necə dəqiqə
vaxt sərf etmək kifayətdir. Bir dəfə yaranan ünsiyyət bizə sadə keçid verir, öz
şəhadətliyimizlə və Dörd Ruhani Qanunla bölüşməyə imkan yaradır.
B. Dörd Ruhani Qanunun təsirli təqdimi üçün burada bir neçə keçidlər vardır:
1. “Dörd Ruhani Qanun barəsində heç eşitmisinizmi?”
2. “Bu kiçik kitabça barəsində öz fikirlərinizi deyərək mənə kömək edə
bilərsinizmi?”
3. “İzacə verin, əbədi həyatı necə əldə etmək barəsində olan bu kitabçadan
sizə danışım?”
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C. Demək olar ki, hər bir kəs məhəbbətə cavab verir.
1. Ruhun qüdrəti ilə Məsihi təmsil edin.
2. Başqalarının maraqlarına və cavablarına qarşı həsas olun. Onların
üzlərindəki ifadələrə fikir verin.
3. Sərbəst və dostcanlı olun - amma inamla danışın.
4. Bölüşün - vəz etməyin. Siz özünüz kimi olun və başqaları da özləri kimi
olacaqdır.
NƏTİCƏLƏRİ GÖZLƏYİN
Isa barəsində danışarkən insanlardan, öz müsbət fikirlərinizə əsasən deyil, heç bir kəsin
məhv olmasını istməyən Allaha, Onun məhəbbətinə, aliliyinə, qüdrətinə və vədlərinə olan
imanınıza əsasən cavab gözləyin.

BƏHRƏLİ
ŞƏHADƏTÇİLİK

8
7
6
5
4
3
2
1

CAVAB GÖZLƏYİN
İSA BARƏDƏ DANIŞIN
GEDİN
DUA EDİN

MÜJDƏNİ BÖLÜŞMƏYƏ HAZIR OLUN
MÜQƏDDƏS RUHLA DOLUN

HƏYATINIZDA HƏR BİR GÜNAH ETİRAF OLUNMALIDIR
MƏSİHÇİ OLMAĞINIZA ƏMİN OLUN

İnsanlardan cavab gözləyin, çünki Rəbbimiz bizə gedib hər bir kəsə xoş xəbəri
deməyimizi həvalə etmişdir. O, bütün səlahiyyətlərə malik olduğunu elan etdi və vəd
etdi ki, Öz həvariləri ilə dirilmə hüzurunda gedəcəkdir. Birinci əsrdə olduğu kimi bu
gün də bizdə həmin hüzur və həmin güc vardır. Rəbbin verdiyi elana və vədlərə
əsasən, Onun bizim sadiq şəhadətçiliyimizi qiymətləndirməyəcəyi həqiqətə uyğun
deyil. Şagirdlər daha kəskin müqavimətlə üzləşəndə Məsihçi hərəkatı gözlənilməz
inkişaf etdi. Pavel Saloniklərə yazır: “Ona görə ki, yaydığımız Müjdə yalnız sözlə
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deyil, qüvvə ilə, Müqəddəs Ruhla və çox inandırıcılıqla sizə çatıb aranızda ikən sizə
münasibətdə necə olduğumuzu bildiniz.” (1 Salon. 1:5)
DÜŞÜNMƏK ÜÇÜN SUALLAR
1. Sizcə niyə sayca çox az Məsihçi başqalarını Məsihə gətirir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Şəhadətlik etməkdə Məsihçinin fəal olması üçün onu nə həvəsləndirir?
_____________________________________________________________________
3. İnsanın Məsih barəsində şəhadətçilik etməsinə günah necə təsir göstərir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Məsihə olan imanımızı başqaları ilə necə bölüşməyi öyrənməyimiz niyə bu qədər
vacibdir? Müjdəni başqaları ilə bölüşməyə hazırsınızmı? Əgər hazır deyilsinizsə,
onda daha yaxşı hazır olmaq üçün nə etməlisiniz?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Məsihi başqalarına təqdim etməkdə duanın rolu nədir?
_____________________________________________________________________
6. Şəhadətçilikdə sizin məsuliyyətiniz nədir? Allahın məsuliyyəti nədir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Qorxu sizi başqalarına Məsih barədə şəhadətçilik etməkdən saxlayıbmı? Qorxuya
əlac nədir? (Həv. İş. 4:5-13)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. İkinci dərəcəli problemlər barəsində deyil, İsa (Onun şəxsiyyəti, Onun işi və Onun
həyatlarımızdakı tələbləri) barədə danışmaq niyə görə vacibdir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Mark 1:17-də İsanın əmri nədir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Həv. İş. 1:8-də İsanın vədi nədir?
_____________________________________________________________________
Gələcəkdə oxumaq üçün: Beləliklə Fərq Nədir, Fritz Ridenor
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QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 8
Sövqolunma
□ 1.

Yaqubun məktubunu aşağıdakı ardıcıllıqla oxuyun:
1-ci gün: Sınaqdan Keçmiş İman
Yaqub 1:1- 21
2-ci gün: İmanda Yaşamaq
Yaqub 1:22 -27
3-cü gün: İman və Qardaşlıq
Yaqub 2: 1-13
4-cü gün: Əməllərsiz Ölü İman
Yaqub 2: 14-26
5-ci gün: İman və Dilə Hakim olmaq Yaqub 3:1-18
6-cı gün: İman Dünyəviliyi Məzəmmət edir Yaqub 4: 1-17
7-ci gün: Duada İman Yaqub 5: 1-20

□ 2. “Sövqolunma”nın vəsaitlərini oxuyun və tamamlayın.
□ 3. 1 Kor. 10: 13-ü əzbər yadda saxlayın.
□ 4. Əhdi-Ətiqin kitablarının adlarını – Vaizdən Malakiyəyə qədər əzbər yadda saxlayın.
□ 5.

Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıdakı cədvəldə qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
TAPŞIRIQ № 8
Sövqolunma

Allah sizi Yaradandır və siz Onun yaratdığı bəndəsisiniz. O sizi sevir, amma O
günaha nifrət edir, çünki günah Onun yaratdığını yaralayır, öldürür və məhv edir.
Madam ki, heç bir insan sövqolunmadan və günahdan azad deyil, onda azadlığın
Allahdan gəldiyini başa düşməyiniz çox vacibdir. Siz öz gücünüzlə müzəffər həyat
həyat yaşaya bilməzsiniz. Qələbə üçün Allahın müvafiq təminatı var.
“Nəhayət, Rəbdə və Onun böyük qüvvəsində möhkəmlənin. İblisin hiylələrinə qarşı
dura bilmək üçün Allahın verdiyi bütün zireh və silahlara bürünün.” (Efes. 6:10,11)
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 8
Sövqolunma
1 KOR. 10:13 ÜZƏRİNDƏ DÜŞÜNÜN
Rast gəldiyiniz hər bir sövqolunmada doğru olan nədir? _______________________
_____________________________________________________________________
Sınağa düşüb sövq olunarkən sizə qələbəni kim verə bilər? _____________________
____________________________________________________________________
Günaha aparan sövqolunmadan bizi saxlayan nədir?___________________________
____________________________________________________________________
Allah sövqolunmanı uzaqlaşdırırmı?_______________________________________
Allah sizin üçün nə edir? ________________________________________________
SUALLAR VƏ CAVABLAR
1. Sınaq və sövqolunmaların səbəbi nədir? Yaqub 1:2-4
_________________________________________________________________
2. Sövqolunmanın başlıca mənbəyi nədir? Yaqub 1:13, 14
_________________________________________________________________
3. Dünyada sövqolunmanın hansı üç sahəsi vardır? 1 Yəyha 2:15,16
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. İblis sizi sınağa çəkəndə o nə etmək istəyir? 1 Peter 5:8
_________________________________________________________________
5. Allah sizin üçün nə edir? 2 Salon. 3:3
_________________________________________________________________
6. İbr. 4:15 Məsih barəsində sizə nə deyir?
_________________________________________________________________
7. Sizi günaha aparan sövqolunmadan saxlaya bilən hansı şeylərdir?
Matta 6: 9, 13_____________________________________________
Məzmur 119:9, 11 _________________________________________
1 Yəhya 5: 4, 5 ___________________________________________
Yaqub 4:7 _______________________________________________
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1 KOR. 10:13-Ü ƏZBƏRDƏN YAZIN:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 KOR. 10:13-ÜN TƏTBİQ EDİLMƏSİ
Sizə tez-tez üstün gələn hansı sövqolunmadır?
_____________________________________________________________________
Sizcə Allahın bundan çıxış yolu nədir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SÖVQOLUNMANIN TAKTİKALARI
Yeni Məsihçilər bəzən belə fikirləşirlər ki, həyat sövqolunmadan azad olacaq. Amma
Efes. 6:12-də deyir: “... mübarizəmiz qandan və ətdən təşkil olunanlara qarşı deyil, ...
bu qaranlıq dünyanın hökmranlarına, səmadakı şər ruhani qüvvələrə qarşıdır.” Biz
taktika və planları olan düşmənə qarşıyıq. Məsihçilər hazırlıqlı düşmənə qarşı
tamamilə hazırlıqsız şəkildə getməməlidirlər. Müxtəlif cür sövqolunmalar və onları
aradan qaldırmaq üçün müxtəlif üsullar vardır.
Döyüşə iki əsas amil cəlb olunur. Bunlara güc və srategiya aiddir. Onların hər ikisi
vacibdir. Məsihçilər Müqəddəs Ruhun gücünü işlətməlidirlər. Amma qələbə əldə
etmək üçün hətta kifayət qədər gücün olması vacib deyildir. Siz gücdən düzgün yolla,
düzgün vaxtda istifadə etməlisiniz.
Məsələn, gəlin təsəvvür edək ki, iri hərbi gəmidə admiralın sərəncamında hər cür
hücum qüvvəsi vardır. Ona təyyarə vasitəsilə havadan hücum olunub və əmr verilib
ki, “Suyun dərinliyində olan bombalarınızı atın!” O, artıq məğlub olmuşdur. Çünki,
onun dərinlikdə olan bombaları təyyarələrə qarşı heç nə edə bilməz. O qüvvələr ancaq
sualtı gəmiləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onun məğlubiyyətinə səbəb
gücünün az olması deyil, strategiyasının çatışmazlığıdır.
Bütün pisliklərin başlıca mənbəyi iblisdir. Amma bu o demək deyildir ki, o həmişə
şəxsən bizə hücum edir. Bu sanki, II Dünya Müharibəsində bütün alman təcavüzünün
arxasında Hitlerin durmasına bənzəyir. Bu doğrudur, amma müharibədə Hitler hər bir
düşməninə şəxsən hücum etməyib. Hitler öz sualtı gəmiləri və Alman Panzer
diviziyası ilə üstümüzə müxtəlif yollarla hücum etmişdi. Kəlam bizə üç əsas kanalla iblis, dünya və cisim vasitəsilə hücum olunduğunu deyir.
Biz həm də zəifliklərimizin harada olduğunu da bilməliyik. 1 Salon. 5:23-də
oxuyuruq ki, “Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin və
Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq
qorunsun.” Bütövlükdə insan ruhdan, candan və bədəndən ibarətdir. Sizdə olan
istənilən hər hansı bir sövqolunma bu sahələrdən birində olacaqdır.
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Bibliyanı öyrənərkən görəcəksiniz ki, sizə şübhələr gətirən şeytanın birbaşa hücumu
ruhun ərazisində ola bilər. Dünya isə ümumiyyətlə, sizə can sahəsində hücum
edəcəkdir. Niyə görə çoxlu pulunuzun və yaxud pulla alına bilə şeylərinizin olmasını
istəyirsiniz? Bədən sahəsində sizə hücum olunarkən, adətən bu hücum cisimdən
gələcəkdir.
BİZİM RUHANİ DÖYÜŞÜMÜZ
İBLİS
DÜNYA
CİSİM

RUHUMUZA
CANIMIZA
qarşıdır
BƏDƏNİMİZƏ

Siz sinağa düşərkən onun nə cür sövqolunma olduğunu təyin etmək çox çətindir. Hər
bir sövqolunma müxtəlif cür aradan qaldırılır.
İBLİS
Yuxarıdakıların üçündən ən asan başa düşülən yəqin ki, iblisdir. Kəlam öyrədir ki,
qeyri-təbii və ruhani varlıq kimi tanınan bir şəxsiyyət - şeytan və ya iblisdir, eləcə də
onunla birlikdə göydən düşmüş çoxlu mələklər, yaxud da cinlər vardır.
İnsan yalnız özündən deyil, eləcə də Allahdan xəbərdar olmaq üçün yaradılmışdır.
Onda gəlin, ruhu “Allahı dərk etmə” adlandıraq. Insanın Allahı dərk etmək üçün
özünəməxsus bacarığı vardır. Bəzi sövqolunmalar birbaşa Allahla olan ünsiyyətinizə
tərəf yönəldilmişdir. Siz Allahın yaxşılığını, yaxud da Onun Kəlamını və ya Onun
sadiqliyini inkar etməklə sınağa düşəndə bu hücumlar birbaşa sizin Allahı-dərk etmə
(ruhunuza) sahənizə edilir.
Luka 22:54-62 oxuyun. Bu Peterin Allahla olan ünsiyyətinə yönəldilmiş
sövqolunmanın nümunəsidir. Peter öz ruhunda və ya Allahı dərk etmədə hücuma
məruz qalmışdır.
İnsan Allahı dərk etmədə olan birbaşa şeytani hücumun öhdəsindən necə gələ bilər?
Yaqub 4:7 deyir: “Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən
qaçacaq.” İnsan şeytana qarşə necə dura bilər? Şeytana qarşı durmaqda Məsihin onun
təklifinin öhdəsindən gəlmək üçün istifadə etdiyi üsuldan başqa yaxşı üsul yoxdur.
Hər dəfə O, eyni taktiki manevrdən istifadə etmişdir. “Yazılmışdır” .“Yazılmışdır”.
“Yazılmışdır”. Məsih, onu Allahın Kəlamı olan Ruhun qılıncı ilə vurmuşdur. O,
Kəlamı onun ağzına atmışdır. Şeytana qarşı durmaq üçün bu əla üsuldur.
Biz Ruhun Gücü ilə, amma Allahın Kəlamından istifadə edərək şeytana qarşı
durmalıyıq. Məsələn: Əgər yeni imanlıya şeytan xilas olmadığını söyləyərsə, onda ən
yaxşısı budur ki, o, Məsihə iman edənlərin hamısının əbədi həyatı olduğunu qəti
olaraq bildirən hissəni bilsin. Yəhya 5:24 kimi ayəni düşmənin üzünə atın. Əgər
Allahın yaxşılığına şübhələnməklə sınağa çəkilsəniz, onda Allahın vədlərini şeytanın
ağzına tullayın.
Bu yolla bu cür sövqolunmanın təsirli surətdə öhdəsindən gəlmək üçün siz Bibliyanı
bilməlisiniz. Buna görə də Kəlamı əzbər yadda saxlamaq çox vacibdir.
“Sənə qarşı günah etməyim deyə Kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam” (Məzmur
119:11). Siz nə qədər çox Allahın Kəlamını ürəyinizdə öyrənib saxlasanız və ona
sahib olsanız, onda bu cür sövqolunmanın öhdəsindən asanlıqla gəlməkdə bir o qədər
hazır olacaqsınız.
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DÜNYA
Düşmənin hücum etmək üçün istifadə edə bildiyi ikinci kanal- dünyadır. Bizim
haqqında danışdığımız dünya 1Yəhya 2:15-də “Dünyanı və dünyada olan şeyləri
sevməyin. Kim dünyanı sevirsə, onda Atadan olan məhəbbət yoxdur” qeyd edilən
dünyadır. Yaxud Rom. 12:2 “Bu dövrə uyğunlaşmayın...” Bu, xilas olmamış
insanların və onların yaratdıqları cəmiyyətin, mədəniyyətin və dəyər sistemlərinin
dünyasıdır. Ən incə sövqolunmalar bu kanaldan –dünyadan gəlir! Dünya tərəfindən
sövq olunarkən çox vaxt siz nəsə qanunsuz yaxud da pis bir şey etməklə sövq
olunmursunuz; buna baxmayaraq, o sizin ruhani vəziyyətinizi dağıdır.
Məsələn: Rəbbə çox can atan cavan ər-arvad sonra qəfildən məbədə getməməyə
başlayırlar. Onlar təzə ev alıblar və indi evi bəzəməyə başları çox qarışıb və Allah
üçün vaxtları yoxdur. Onlar əslində evi Allahdan daha çox sevirlər. Bu günah və
bütpərəstlikdir! Ən çətin sövqolunmalar elə dünyadan gəlir.
Xüsusi mənada istifadə edilmiş qəlb sözü ruhla müqayisədə vaciblik, özünü-dərketmə
deməkdir. Siz ətraf mühitinizlə olan ünsiyyətinizdən xəbərdarsınız. Bir çox
sövqolunmalar birbaşa sizin özünü-dərketməyə yönəlmişdir, çünki o, qürur və eqonu
özünə cəlb edir!
Yaradılış 13:1-18 oxuyun. Burada şəxsi mənfəətini güdən Lutun eqosuna hücum edən
dünyanın bir nümunəsi verilib.
Bu növ sövqolunmanın necə öhdəsindən gələ bilərəm? Bibliya bu barədə nə deyir?
Matta 6:19-34 oxuyun. Yəqin ki, cana hücum edən belə dünya bütün ömrünüz boyu
ən gözə çarpan bir şey olacaqdır. Bu, xüsusilə maddi dünyamızda özünü göstərir.
Tutaq ki, siz bir qadın kimi ən son dəblərə qapılmısınız. Bu sizin fikrinizdə hədsiz bir
həvəsə çevrilir. Geyimlər! Geyimlər! Geyimlər! Yaxud gənc oğlan maşın xəstəliyinə
düçar olur. Maşınlar! Maşınlar! Bunun öhdəsindən necə gələ bilərik?
1Yəhya 2:15-ci ayədən oxuyuruq ki, “Dünyanı və dünyada olan şeyləri sevməyin.
Kim dünyanı sevirsə, onda Atadan olan məhəbbət yoxdur”. Əgər Allaha olan
məhəbbətinizin soyumasına yol versəniz, onda dünya həmin boşluğu dolduracaqdır.
Beləliklə, əgər siz dünyanı həddən artıq sevdiyinizi görürsünüzsə, bu daha dərin
problemin əlamətidir. Əlamətlə mübarizə aparmayın; qoy əlamət əsl problemdən sizi
xəbərdar etsin, amma əsl probleminiz isə Allaha olan məhəbbətinizdə nəyinsə baş
verməsi ilə əlaqədardır. Allahla olan vaxtınıza nəzər salın. Onunla təklikdə qalın və
Onunla həqiqətən yaxşı vaxt keçirməyə başlayın. Həmin məhəbbəti öz yerinə qoyun
və bütün problemlər həll olunacaq. Əgər Onu həqiqətən sevsəniz, onda bu dünyanı
sevməyəcəksiniz. Onu nə qədər çox sevsəniz, dünyəvi şeylər sizin üçün bir o qədər
əhəmiyyətsiz olacaqdır. Şəxsi Bibliya dərsi və dua vasitəsilə Onunla ünsiyyət qurmaq
üçün hər gün vaxt ayırmaq uğurlu Məsihçi həyatını saxlamaqda çox vacibdir.
Beləliklə, dünya tərəfindən sövq olunmusunuzsa, öz Allahla olan vaxtınızı yoxlayın.
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BƏDƏN
Sövqolunmanın ən axırıncı yolu bədəndir. Biz Qalat. 5:17-də bu cür bədən barəsində
danışırıq: “Çünki cismani təbiət Ruha zidd və Ruh cismani təbiətə zidd olanı
arzulayır. Onlar bir-birinə qarşı dururlar ki, siz istədiyinizi etməyəsiniz.” Bədən
mənim düşmənimdir. Romalılara altıncı, yedinci və səkkizinci fəsilləri oxuyun.
Ruh, can və bədən arasında ən asan başa düşülən elə bədəndir. Bu sizin maddi
valığınız: ətiniz, sümükləriniz, göz almalarınızdır. Bəzi sövqolunmalar birbaşa
bədənin fizioloji tələblərinə: seksə və ya yemək kimi şeylərə tərəf yönəldir. Allahın
bizə verdiyi bu fizioloji tələblərdən sui-istifadə etməyə və onları düzgün idarə
etməməyə Məsihçi daim sövq olunur.
2-ci Şamuel 11: 1-4. Burada Davudun bədəninin həvəsınə hücum olunduğunu
göstərən nümunə var.
Bizim mədəniyyətdə qeyri-qanuni seksə sövqolunması ən böyük problemlərdən
biridir. Təsəvvür edin ki, institut tələbəsi və onun görüşdüyü qız tədricən sövq
olunduqlarını başa düşürlər. Onlar bunun necə öhdəsindən gələcəklərini qərara alırlar.
Həmin axşam onlar biologiya dərsi üçün sahildəki daşların üstündən dəniz
yosunlarını yığmağa gedirlər. Əgər onlar orada, o tənha sahildə sövq olunsalar, onlar
artıq qərara gəliblər ki, həmin yerdə diz çöküb dua edərək Allahdan bununla
mübarizə etmək üçün kömək diləyəcəklər. Indi bu ruhani görünsə də, əslində isə bu
axmaqlıqdır! Bu sanki öz başınızı şirin ağzına salıb və sizi yeməsin deyə Allahdan
kömək diləmənizə bənzəyir.
2 Timotey 2:22-yə baxın, “Gənclik ehtiraslarından qaç”. Yaxud da 1 Kor. 6:18 “Cinsi
əxlaqsızlıqdan uzaqlaşın”. Bu taktikadan istifadə etmək lazımdır: Sizə heç vaxt
mübarizə aparın deyilməyib, amma uzaqlaşın, qaçın deyilib. Yaradılış 39-da Yusif
buna yaxşı nümunədir. Potifarın arvadı onu yoldan çıxarmaq istəyəndə Yusif yatağın
yanında diz çöküb bu barədə dua etməyi təklif etdimi? Xeyr! O qaçdı!
Qaçmağın da bir neçə yolları vardır. Görüşləri işıqlı və camaatın çox olduğu yerlərdə
təyin etmək lazımdır. Əgər katibə qız kipriklərinin arasından idarə başçısına
sövqedici baxışlarla baxaraq, işi başa çatdırmaq üçün ofisin arxa otağında onunla
görüşməyi təklif edərsə, onda həmin idarə başçısı birlikdə arxa otaqda işləmək üçün
öz qayınanasını çağıra bilər. Bunlar vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilər. Əgər dönər
yeməyə iştahınız varsa, onda dönər köşkünün qabağında dayanıb ona baxmayın; hətta
dönər köşkünün yaxınlığına belə getməyin.
YEKUN
Əgər siz Allahı dərk etmə sahəsində şeytan vasitəsilə sövq olunmusunuzsa, onda
Kəlam vasitəsilə ona qarşı durun. Əgər siz öz eqo sahənizdə dünya vasitəsilə sövq
olunmusunuzsa, onda Ona olan məhəbbətinizi, Allahla olan vaxtınızı yoxlayın. Elə
əsl problem oradadır. Əgər bədən sahəsində, bədənin fizioloji tələbləri vasitəsilə sövq
olunmusunuzsa, onda qaç, ay bala, qaç! Sizdə yaşayan Ruhun gücündən istifadə
etməklə, bütün bu taktiki manevrlər yerinə yetirilməlidir.
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RUHANİ DÖYÜŞMÜZÜN NÜMUNƏLƏRİ

Sövqolunma

Günaha Cəlb
olunduğunuz Sahə

Günahın Bibliyaya
müvafiq Nümunəsi

Günaha Qələbə
çalmağın
Strategiyası

İblis

Ruh

Luka 22: 54-62

Kəlamla qarşı
Durun (Yaqub 4:7)

Dünya

Can (eqo)

Yarad.13:1-18

Məhəbbət həyatınızı
yoxlayın

Bədən

Cismani təbiət

2 Şamuel 11:1-4

Qaçın (2 Tim.2:22)

Efeslilərə 6:10-18-i oxuyun.
Gələcəkdə oxumaq üçün: İnadkar Vədişə Necə Yox Deməli, Ervin Lutzer
QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ ÜÇÜN TAPŞIRIQ № 9
Məsihçinin Yeriməsində (Həyatında) İtaətkarlıq
□ 1.

Koloslulara məktubu aşağıdakı ardıcıllıqla oxuyun:
1-ci gün: Pavelin Salamlaşması və Duası Kolos. 1:1-14
2-ci gün: Məsihin Yeddi Gözəl Xasiyyətı Kolos. 1:15-29
3-cü gün: İzzətlənmiş Məsih
Filip. 2:1-16
4-cü gün: Məsihdə Dolğunluq
Kolos. 2: 1-19
5-ci gün: Köhnə və Yeni İnsan
Kolos. 2:20- 3:11
6-cı gün: Məsihçi Həyatı
Kolos. 3:12-25
7-ci gün: Məsihçiyə Verilən Lütf Kolos. 4: 1-18

□ 2. “ Məsihçinin Həyatında İtaətkarlığın” vəsaitlərini oxuyun və tamamlayın.
□ 3. Yaqub 1:22 və Yeshua 1:8-i əzbər yadda saxlayın.
□ 4. Əhdi-Ətiqin kitablarının adlarını – Vaizdən Malakiyə qədər bir daha nəzərdən keçirin.
□ 5.

Pastorunuzun Bazar günü vəzindən qeydlər edin.

Gündəlik irəliləyişinizi aşağıdakı cədvəldə qeyd edin:

Bazar
günü

Bazar
ertəsi

Çər.axşamı

Çərşənbə
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Cümə axş.

Cümə

Şənbə

QEYDLƏR:
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 9
Məsihçi Həyatında İtaətkarlıq

Məsihə itaətkar olmağınız və Allahın rəhbərliyini fəal olaraq izləməyiniz sizin zahiri
həyatınızda özünü göztərəcəkdir. İnsanlar sizin Məsihçi həyatınızdakı dəyişiklikləri
görəcəklər.
İtaətkarlığın bəzi hərəkətləri daha çox daxilidir. Bu hərəkətlər davranışlar, vərdişlər,
məramlar, dəyər hissləri və gündəlik fikirlər ilə əlaqədardır. İtaətkarlığın bu daxili
hərəkətləri başqa insanlarla ünsiyyətdə əvvəl-axır üzə çıxır. Sizin nümayiş olunan Allaha
itaətkarlığınız Ona olan məhəbbətinizi sübut edir.
“...Sözümə qulaq asın. Onda Mən sizin Allahınız olacağam, siz də Mənim xalqım
olacaqsınız. Hər barədə sizə əmr etdiyim yolla gedin ki, uğur qazanasınız”
-Yeremya 7:23
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ŞAGİRDLİK
GÖRÜŞ № 9
Məsihçinin Yeriməsində (Həyatında) İtaətkarlıq

1.

“Yerimək” termini Məsihçi həyatının tam fəaliyyətini ifadə edir. Aşağıdakı siyahı
Məsihçinin necə yeriməli olduğunu göstərir.
Rom. 6:4_____________________________________________________________
Rom. 8:4 ____________________________________________________________
2 Kor. 5:7 _________________________________________________________
Efes. 2:10 ___________________________________________________________
Efes. 5:2 ____________________________________________________________
Efes. 5:8 ____________________________________________________________
2 Yəhya 4 ___________________________________________________________
2 Yəhya 6 ___________________________________________________________

2.

Aşağıdakı siyahı Məsihçinin necə yeriməməli olduğunu göstərir.
Rom. 8:4 _____________________________________________________________
1Kor. 3:3 __________________________________________________________
2 Kor. 4:2 __________________________________________________________
2 Kor. 5:7 _________________________________________________________
Efes. 4:17 ___________________________________________________________
Biz Ruhdan ruhani doğum vasitəsilə doğulduqda O, bizi yeni bir varlıq etdi (2 Kor. 5:7).
Bizim məsuliyyətimiz Onu razı salaraq və Onun daxilimizdə yaşayan Ruhu ilə
güclənərək Allahın qarşısında yaşamaqdır.
3. Köhnə mənliklə yeni mənlik arasındakı fərqi təsvir edin.
(Efes. 4:22-24).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Məhsuldar Məsihçi həyatının əsas elementi nədir? Yəhya 15:4, 5
________________________________________________________________________
a. Məsihdə yaşamağımız bizim yeriməyimizə necə təsir edə bilər? 1 Yəhya 2:6
_________________________________________________________________
b. Məsihdə yaşamaşımız üçün biz nə etməliyik? 1 Yəhya 3:24
_________________________________________________________________
c. Məsihin bizdə yaşadığını biz hardan bilirik? 1 Yəhya 3:24
_________________________________________________________________
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MƏSİHÇİNİN MƏQSƏDİ
1. Bizim qarşımızda duran əsas məqsədimiz nə olmalıdır? 1 Peter 1:13-16; Filip. 3:8-14.
_______________________________________________________________
2. Əgər biz Məsihdə yeni həyata başlamışıqsa...
_______________________________________________________________
a. Hansı iki şeyi etmək istəyəcəyik? Kolos. 3:1, 2
________________________________________________________________
b. Gözlərimiz kimə tərəf yönələcəkdir? İbr. 12:2
________________________________________________________________
c. Əgər gözlərimiz həqiqətən Ondadırsa, onda biz nəyi izləyəcəyik? İbr. 12:1
________________________________________________________________
d. Bizim daimi istəyimiz nə olmalıdır? Kolos. 3:17
İnsan hava şarının içində göyə qalxanda ağırlıq üçün özü ilə kisələrdə qum götürür.
O, daha yuxarıya qalxmaq istəyəndə bəzi qum kisələrini aşağı tullayır. O nə qədər
çox atsa, bir o qədər yuxarı qalxacaq. Bizim Məsihdə yeriməyimiz də buna bənzəyir.
Biz bədənin, dünyanın və şeytanın şeylərini nə qədər çox atsaq, bir o qədər ruhani
xeyir-duaların zirvələrinə qalxarıq.
“Rəbb Öz sözünə itaət edilməsindən xoşu gəldiyi qədər yandırma qurbanı və başqa
qurbanlardan xoşu gələrmi? Bax, itaət etmək qurbandan, qulaq asmaq qoçların iç
piyindən daha yaxşıdır.”
-1 Şamuel 15:22
İTAƏTSİZLİYİN TƏHLÜKƏLƏRİ
1. 1 Şamuel 15:18-23-də Şaul Padşah tam itaətkarlığı, bəhanələr və öz səcdə
vərdişləri ilə əvəz etdi.
a. Şamuelin cavabı nə oldu?____________________________________
________________________________________________________
b. İnadkarlıq və üsyankarlıq nə ilə müqayisə olunub?________________
________________________________________________________
c. Şaulun itaətsizliyi nə ilə nəticələndi? __________________________
________________________________________________________
2.

Zəkəriyyə 7:11-14-ə baxın və düşünün.
a. İnsanlar Allahın təliminə necə baxdılar? ____________________________
____________________________________________________________
b. Bu onların dualarına necə təsir etdi?_______________________________
____________________________________________________________
c. Nəticə nə oldu? _______________________________________________
____________________________________________________________
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İTAƏTKARLIĞIN NÜMUNƏLƏRİ
1. İbrahimin itaətkarlığının iki ən gözəl hərəkəti nə idi?
a. Yaradılış. 12:1-4, İbr. 11:8 ___________________________________
______________________________________________________________
b. Yaradılış. 22: 1-3, 9-12 _________________________________________
2. Yaradılış 26:4, 5-də Allah İbrahimin oğluna nə vəd etmişdi?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Həv. İş. 13:22-də Allahın Davud barəsində olan gözəl tərifi nədən ibarət idi?
______________________________________________________________
Niyə görə? _____________________________________________________
______________________________________________________________
MƏSİHİN İTAƏTKARLIQ NÜMUNƏSİ
1. İsa Məsihin yerdə əsas məqsədi nə idi? İbr.10:7, Yəhya 6:38
_____________________________________________________________
2. Rom. 5:19-u oxuyun və düşünün.
a. Adəmin itaətsizliyinin nəticəsi nə oldu? ___________________________
___________________________________________________________
b. Məsihin itaətkarlığının nəticəsi nə oldu? _________________________
__________________________________________________________
İMANLININ İTAƏTKARLIQ NÜMUNƏSİ
1. Bizim itaətkarlığımız nəyi göstərir: Yəhya 14:15 (Düzgün cavabın altından xətt
çəkin.)
a. Məsihə xidmət etməkdə bizim səmimiliyimiz
b. Onun üçün nəyisə qurban verməyimizdə hazırlığımız
c. İsaya olan məhəbbətimiz
d. Məsihin səltənəti üçün həvəsimiz, səyimiz.
2. 1 Yəhya 2:3, 4...
a. Allah Kəlamına itaətkarlığı nə sübut edir? ________________________
__________________________________________________________
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b. Kəlama itaətsizliyi nə sübut edir? _______________________________
__________________________________________________________
3. Məbədimizin rəhbərlərinə qarşı münasibətimiz necə olmalıdır? İbr. 13:7,17
________________________________________________________________
İTAƏTKARLIĞIN VƏDLƏRİ VƏ XEYİR-DUALARI
1. Dualarımıza cavab almaqda bizə nə kömək edir? 1 Yəhya 3:22_________________
______________________________________________________________________
2. Allahın həqiqətinə itaətkarlığın iki nəticəsi hansılardır? 1 Peter 1:22
(Düzgün cavabın altından xətt çəkin.)
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Bu bizi Onun xidmətində daha həvəsli edir.
Bu bizə başqa Məsihçiləri sevməyə kömək edir.
Bu bizə Məsihçi rəhbərlər olmağa kömək edir.
Bu bizim qəlbimizi təmizləyir.
Bu bizi daha məşhur Məsihçilər edir.

Doğru (D) və ya da Yalan (Y)?
Hətta biz bunları yerinə yetirə bilməsək, xoş məramlarımız qiymətləndiriləcək.
(Matta 21:28-32) D Y

4. İsa Onun Kəlamına tabe olan və ona qulaq asan şəxsin həyatını nə ilə müqayisə
edir? (Matta 7:22-27)
_______________________________________________________________
5. İtaətkar Məsihçini hansı xeyir-dualar gözləyir?
a.
b.
c.
d.

Yəhya 15:10__________________________________________________
Yəhya 15:14__________________________________________________
Yəhya 14:23__________________________________________________
1 Yəhya 2:5 __________________________________________________
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İTAƏTKARLIĞIN TƏBİƏTİ
1. Əhdi-Ətiqdə Allahın itaətkarlıq üçün gözəl standartı On Əmr idi. İncildə iki Böyük
Əmr hansılardır? Mark 12:28-31 ________________________________________
___________________________________________________________________
Matta 22:40 -da İsa On Əmrin bu iki Böyük Əmrdə cəmləndiyini göstərir. On
Əmrdən yalnız biri, 4-cü: “Şənbə Gününü Qeyd və Təqdis et” əmr İncildə yenidən
bildirilməmişdir.
2. Bizim itaətkarlığımızı nə səciyyələndirməlidir? Məzmur 40: 8 ________________
_________________________________________________________________
3. Yaqub itaətsizliyi necə izah edir? Yəhya 4: 17 ________________________
__________________________________________________________________
“Gecikmış itaətkarlıq itaətsizlikdir.”
4. Bizim fikrimiz Allahın Kəlamına zidd olduqda cavabımız nə olmalıdır? Luka 5:4, 56 və 7-ci ayələrə də diqqət yetirin.
__________________________________________________________________
5. Həyatınızın hansı sahələrində Allah sizdən daha çox itaətkarlıq gözləyir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
İtaətkar Məsihçidə bunlar var:
Məsihin düşünə biləcəyi ağıl
Məsihin göstərə biləcəyi həyat
Məsihin danışa biləcəyi səs
Məsihin kömək edə biləcəyi əl.
- Dənizçilər
Gələcəkdə oxumaq üçün: Salehliyin Kökü, A.V. Tozer. Mənim Qəlbim, Məsihin Evidir,
Robert Mancer.

QEYDLƏR:
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Bizim Dua Siyahımız
“Mənə gəlincə, sizin üçün yalvarmağı dayandırmaqla Rəbbə
qarşı günah etmək qoy məndən uzaq olsun.”
1 Şamuel 12: 23
TARİX

EHTİYACLAR

TARİX
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CAVABLAR

ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
(Təkbətək Şagirdlik)
Imanli şəxlə siz xüsusi və mənalı ünsiyyətə başlayırsınız. Siz öyrədəcəyiniz şəxsdən
daha çox xeyir-dua alacağınıza əmin olacaqsınız.
Başqa imanlılara öyrətdiyiniz kimi təkbətək şagirdliyin vəsaitləri Məsihdə olan
körpələrə öyrətmək üçün sizə yardım edəcəkdir. Bir itaətkar Məsihçi kimi biz:
ŞAGİRDLƏR HAZIRLAMALIYIQ
“Beləliklə, gedin, bütün millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, Oğul və
Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin; sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara
öyrədin. Budur, Mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm”. Matta 28:19, 20.
YENİDƏN HAZIRLAMALIYIQ
“Bir çox şahidlərin önündə məndən eşitdiyin sözləri başqalarına da öyrətməyə qadir
olan sadiq adamlara həvalə et.” 2 Timotey 2:2
Siz Məsihlə idarə olunmuş həyatın bu əsas prinsiplərinə tabe olmağı öz şagirdinizə
öyrətməlisiniz ki, sonra o da başqa birisinə və o da öz növbəsində digərinə öyrətsin.
Bu yenidən hazırlamadır.
Bəzi əsas prinsiplər:
1. Birinci görüşdən əvvəl №1 Dərsi şagirdinizə verilməmişdir. Ona görə də №1
Dərsi üçün tapşırıq vərəqi yoxdur.
Birinci dərs başqa səkkiz dərsə nisbətən fərqli keçiriləcək. Öyrədən şəxs üçün
olan Təlimatlara, №1 Görüşünə, səhifə I-7-yə əsasən başlayın. №1 Dərsini birgə
müzakirə edib və tamamlamaq üçün şagirdiniz səhifə 2-dən oxumağa başlasın və
davam eləsin. Boş buraxılmış yerləri doldurarkən hər ikiniz Bibliyada olan
ayələrə nəzər salın, sonra isə şagirdiniz Kəlamı bərkdən oxuyub cavab versin və
boş buraxılmış yerləri doldursun.
Hər dəfə bir dərs olmaqla, tapşırıq vərəqi ilə yanaşı qalan səkkiz dərs şagirdinizə
verilir. Gələn görüşünüzdən əvvəl şagirdiniz dərsi tamamlamalıdır. Ona görə də,
№1 Dərsində olduğu kimi şagirdinizə hər şeyi oxumaq vacib deyil. Ancaq suallar
və cavabların oxunması və müzakirəsi lazımdır. Qalan vəsaitləri isə şagirdiniz
artıq oxumuş olacaqdır. Əlbəttə ki, dərsdə olan əsas məqamları qeyd edin, qoy
şagirdiniz başqa vacib məqamların altından xətt çəksin.
(Öyrədən şəxsin Təlimatında hər dərs üçün əsas məqamlar siyahıya alınmışdır)
2. №1 Görüşdə “gəminin sükanı” barədə olan hissəyə baxın və hər dərsin əvvəlində
bunu edin.
3. Xilasa olan əminlik ən vacib şeydir. Şagirdin özünün əminliyi olanadək onunla
çalışın və dua edin.
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4. Ruhani ehtiyaclara qarşı həssas və səbirli olun. Şagirdinizdən bacarıqlarından
artıq tələb etməyin. Bəziləri digərlərindən daha tez irəliləyəcək.
5. Şagirdin etdiyi işlərə görə onu tərifləyin və hər dəfə onu ruhlandırın.
6. Ona məhəbbət və qayğınızı göstərin. Şəxsi ehtiyacları və problemləri dinləyən
insan olun. Şagirdiniz üçün dua edin.
7. Təktəbək şagirdlik, dərs keçmək faktlarından daha böyükdür. Faktlar
öyrədilməlidir, amma ürəyin vəziyyəti də hiss olunmalıdır. Məsələn, Allahın
səciyyəvi xüsusiyyətlərini öyrədərkən şagirdiniz sizin Allaha olan ehtiramınızı,
etibarınızı və sevginizi duymalıdır.
8. Şagirdinizi şəhadətçilik etməyə aparın. Şagirdinizin dostuna və yaxud da
məbədinizə yenicə gələn bir qeyri-Məsihçiyə şəhadətlik etməyi planlaşdırın.
9. YENİDƏN ŞAGİRD HAZIRLAMAQ üçün öyrətmə tərzinizin sadə olması
vacibdir. Əgər siz onu mürəkkəb etsəniz və vəsaitdə göstərilənlərdən kənara
çıxsanız, onda şagirdiniz kimisə hazırlamaqda ruhdan düşə bilər, çünki eyni yolla
şagird hazırlamaq onun üçün çox çətin görünə bilər.
10. Vəsaitdə olan bəzi cavablar dəqiq söz və yaxud sözlər tələb edə bilər. Başqa
cavab yoxdur. Digər cavablar dəqiq olmalıdır, amma eyni sözlərlə ifadə
olunmamalıdır. Niyə və ya necə sualları verməklə hansı cavabın vacib olduğunu
müəyyən etmək olar.
11. Əgər siz yetkin Məsihçini, yaxud vəsaiti yaxşı qavrayan bir şəxsə
“öyrədirsinizsə”, onda hər bir sualı müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Şagirdin hər
bölməni, xüsusilə hər dərsin əsas məqamlarını necə qavradığını müəyyən edin.
12. Dərs qurtarandan sonra şagirdinizi başqa birini öyrətməsi üçün həvəsləndirin.
Əgər siz “yaşlı” Məsihçini öyrədirsinizsə, hələ başlamazdan əvvəl şagird
hazırlama anlayışını ona izah edin. Həftələr keçdikcə, şagirdinizlə birgə dua edin
ki, siz qurtarandan sonra o da şagird hazırlamağa başlasın. Əgər sizin şagirdiniz
“yeni” Məsihçidirsə, sonralar doqquzuncu dərsdə yenidən şagird hazırlamaq
fikrini ona təqdim edin. ƏGƏR LAZIM GƏLSƏ, ADLARDAN İSTİFADƏ
EDİN.
13. Axırıncı dərsi keçib qurtarmayınca şagirdinizə ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN
TƏLİMATLARI verməyin.
14. Bəzən kimsə ona öyrətməyinizi istəyəcək, amma nə qədər onu ruhlandırmağınıza
baxmayaraq, tapşırıqları tamamlamayacaq və görüşə də gəlməyəcək. Belə
vəziyyətdə, onunla dərslərin keçirilməsini dayandırıb, onun hazır olacağı vaxtı
gözləmək lazımdır. Onda sizin etibarlı olan başqa bir şəxsə dərs keçmək
imkanınız olacaqdır.
15. Məsihçi həyatında şagird hazırlamağın bir çox mərhələləri vardır. Bu vəsait
vasitəsilə şagird hazırlayarkən, şagird hazırlama mərhələlərini davam etdirmək
üçün onları Məbədin başqa xidmətlərində də iştirak etməkdə həvəsləndirin.
ii

SÜKANI NECƏ BÖLÜŞMƏLİ
1. Çevrənin içərisində çevrə çəkin. Çevrənin
içində “Özüm” yaşın. Onun altında isə “Mənim
iradəm, mənim istəklərim” yazın.
“Bu çevrə Məsihçi olmazdan əvvəlki şəxsi
təsvir edir. Mən-Özüm həyatın taxtında oturub
və həyat məndə mərkəzləşib”.
2. Çevrənin içərisində çevrə çəkin. (Bu çevrələri
böyük çəkin.) Ortada olan çevrədə “Məsih”
yazın. Onun altında isə “Onun iradəsi, Onun
istəkləri” yazın.
“Bu çevrə Məsihi qəbul edəndən sonra şəxsi
təsvir edir. Məsih taxtdadır və həyat Məsihdə
mərkəzləşmişdir. Biz Məsihdə mərkəzləşmiş
həyat barəsində öyrənəcəyik.”

3. Ortada olan çevrənin ətrafında bir çervə çəkin.
İçində “Xilasa Əminlik” yazın.
“Biz, həqiqətən də Məsihin sizin həyatınızda
olduğuna və siz Allahın övladı olduğunuza
əminlik barəsində öyrənəcəyik.”
4. Qalan səkkiz dərs barəsində danışarkən sükanın
oxlarını çəkin. Hər dərs başlıqların adlarını
danışarkən çevrədə yazın.
a. Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri
“Biz Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətlərini, Onun
xasiyyətini və Onu necə tanımağı
öyrənəcəyik.”
b. Bibliya
“Biz Allahı Bibliya vasitəsilə tanıyırıq. O
bizimlə Öz Kəlamı vaitəsilə danışır. Məsihçi
həyatında Bibliya əsas dərslikdir. Biz Bibliyanı
necə tədqiq etməyi öyrəncəyik.”
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c. Dua
“Biz Allahla dua vasitəsilə danışırıq. Allahla
münasibətimiz, Kəlam vasitəsilə Onu
dinləməyimiz və duada Onunla danışmağımız
Onunla olan şaquli ünsiyyətimizi inkişaf
etdirir.”
d. Ruhla Dolmuş Həyat
“Biz, Məsihdə mərkəzləşmiş həyatı yaşamaq
üçün bizi istiqamətləndirmək və gücləndirmək
üçün Müqəddəs Ruha yol verərək, Ruhla
dolmuş həyatı yaşamağın mənasının nə
olduğunu öyrənəcəyik.”
e. Cəmiyyət
“Bizim Allahla şaquli ünsiyyətimiz düzgün
olanda, onda insanlarla düzgün üfüqi
ünsiyyətimiz də olacaqdır. Bizim başqa
imanlılarla ünsiyyətimiz bir cəmiyyət kimi,
Məsihdə bir-birinin qayğısına qalmaq və birbirinə nəsihət verməklə olmalıdır.”
f.

Şəhadətçilik
“Bizim qeyri-Məsihçilərlə ünsiyyətimizdə
məqsədimiz Məsihi onlarla bölüşməkdir. Biz
onların da Allahla ünsiyyəti olması üçün necə
şəhadətçilik etməyi öyrənəcəyik.”

g.

Sövqolunma
“ Sövqolunmadan heç kim azad deyildir, amma
Allah bizi bundan azad edir. Bibliya bu ruhani
döyüş barəsində bizə nə öyrətdiyini tədqiq
edəcəyik.”

h.

iv

İtaətkarlıq
“Həyatlarımızın Məsihdə mərkəzləşməsi üçün
bütün bu sahələrdə itaətkar olmağımız
lazımıdır.”

5.

Çevrənin xaricində bir çevrə çəkin və
“Məsihlə idarə olunmüş həyat” yazın.
“Allahı tanıdıqda və Ona tabe olduqda, biz
Ona Öz Kəlamı vasitəsilə bütün bu sahələrdə
bizi öyrətməsinə yol veririk və həyatımız
Məsihlə idarə olunmuş olacaqdır.”

6.

Sükanın “əl tutacaqlarını” çəkin.
“Bu gəmi sükanının şəklidir. Gəmi kapitanı
gəminin istiqamətini sükanla idarə etdiyi kimi,
beləcə biz də həyatlarımızın hər bir marağını
idarə etməkdə Məsihə icazə verməliyikmi? Biz
Məsihdə mərkəzləşmiş, Məsihlə idarə olunmuş
həyatın mənasının nə olduğunu öyrənəcəyik.”
(Qoyun, şagirdiniz sükanı onunla əlaqədar olan
Kəlamla yanaşı oxusun və gələn dəfə sizinlə
görüşəndə şəkli çəkməyə və onu izah etməyə
hazır olsun.)

v

(

ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ №1
(Xilasa Əminlik)
1. Şagirdinizlə yaxından tanış olun. Qoy şagirdiniz nə
vaxt və necə imana gəlməsi barədə sizinlə bölüşsün.
2. Təkbətək şagirdliyin məqsədini ona izah edin. Gəmi
sükanın şəklini çəkərək, Məsihdə mərkəzləşmiş və
Məsihlə idarə olunmuş həyat anlayışına bu dərslərin
necə tətbiq olunacağını ona göstərin.
3. “Məsihçi Olduğunuza Necə Əmin Ola Bilərsiniz” №1
Dərsi müzakirə ilə başlayın və birgə tamamlayın. Yeni
Məsihçilərlə bir az yavaş işləməyə çalışın.

(Hər dərs üçün
vaxt 1,5-2 saat
olacaq.)

4. Əgər şagirdinizin xilasa əminlikdə şübhəsi varsa, onda
№1 Dərsdə əminlik yaranana qədər vaxt keçirin. Bu
dərsin ƏSAS məqsədi xilasın üçlü əminliyini xüsusi
vurğulamaqdır.
5. Birinci görüşdə №1 Dərsi tamamlamaq üçün kifayət
qədər vaxt olmadığına görə siz həmin dərsi gələn dəfə
görüşəndə davam etdirə bilərsiniz.
№1 Dərs qurtarandan sonra aşağıdakıları davam edin:
6. Gələn həftə üçün “Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri”
dərsini verin. Gündəlik nizam-intizamın vacibliyini
vurğulayaraq, tapşırıq vərəqini onunla birgə yenidən
nəzərdən keçirin. Təkcə faktları öyrənməkdənsə,
gündəlik dua və Bibliyanı öyrənməklə Allahla
ünsiyyət qurub Onu tanımaq daha vacibdir.
7. Suallar və şəxsi problemləri bölüşmək üçün şagirdiniz
üçün imkan yaradın.
8. Dua ilə yekunlaşdırın. Şagirdinizə “dua siyahısı”
vərəqini verin. Bir-birinizlə dua ehtiyacları ilə bölüşün
və dua vərəqində onu qeyd edin. Bəlkə, şagidiniz hələ
bərkdən dua etməyə hazır olmaya bilər. Həftə ərzində
söhbətlə dua etməyi öyrətmək üçün plan tərtib edin.
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ŞAGİRD ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ №2
(Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətləri)
1.

№1 Dərsdə olan ƏSAS məqamı yenidən nəzərdən keçirin.

2.

Qoyun şagirdiniz “sükan” diaqramını çəksin və izah etsin.

3.

Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin. (Hər dərsdə belə edilməlidir.) Məsələn,
11-ci səhifəni izləyin:

Vaxt: 15 dəq.

Vaxt: 1-1,5 saat

1. Şagirdinizdən Yəhyanın birinci yeddi fəslini oxuması
barədə soruşun. Onda nə təəssürat yaranmışdır? O
bunu başa düşürmü? Gündəlik Bibliya oxumaqda
onu həvəsləndirin.
2. “Sükanın” bu dərsə necə uyğun gəldiyini müzakirə
edin.
3. “Allahın Səciyyəvi Xüsusiyyətlərinin” vəsaitini
müzakirə edin.
4. Qoy şagirdiniz Yəhya 3:16-nı əzbərdən təkrar desin.
5. Bazar günü pastorun vəzindən onun nə öyrəndiyini
soruşun.
4.

№ 2 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
o Şagirdiniz hər bir səciyyəvi xüsusiyyəti başa
düşürmü?
o Şagirdiniz Bibliyanı oxuyarkən ona Allahın
səciyyəvi xüsusiyyətlərini axtarmasını öyrədin.
Məsələn, Məzmur 145-dən istifadə edərək
şagirdinizlə Allahın kim olduğuna və nələr
etdiyinə görə Onu izzətləndirməyi, eləcə də Ona
şükür etməyi birgə məşq edin.

5.

Təlimata yenidən dəqiq baxaraq, “Bibliyani Necə Bilmək
Olar” yeni tapşırığını şagirdinizə verin.

6.

İmkan daxilində yenidən geriyə, Məzmur 145-ə qayıdaraq
birgə dua edin. (Dua ehtiyacları olan vərəqi də istifadə
edin.)

Vaxt: 15 dəq.
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ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ №3
(Bibliyanı Necə Bilmək Olar)
1. № 2 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 3-ə tətbiq edərək
müzakirə edin.
Vaxt: 15 dəq

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. № 3 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:

Vaxt: 1-1,5 saat

•

Şagirdinizin həyatında Allah Kəlamının
əhəmiyyətinin, gündəlik Allaha həsr olunma
vaxtının vacibliyinin xüsusi qeyd olunması.

•

Şagirdinizin Kəlamı öz həyatına tətbiq etməsi.
Dərindən düşünmə nədir? Səhifə 25.

•

O, Bibliyanı oxuyarkən və ya öyrənərkən səhifə 25dən iki sual verməsini ona öyrədin: Bunun mənası
nədir və o, mənim həyatıma necə təsir edir?

5. “Dua”da olan yeni tapşırığa yenidən baxın. Şagirdinizin
gündəlik Yəhya Müjdəsini oxuduğu zaman iki sual
verməsində və duada təklikdə vaxt keçirməsində onu
həvəsləndirin.
Vaxt: 15 dəq.

6. Birgə dua edin. (Dua ehtiyaclarına yenidən baxın və
imkan daxilində əlavə edin.
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ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ №4
(Dua)
1. № 3 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 4-ə tətbiq edərək müzakirə
edin.
Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. Suallar və ya şəxsi problemləri bölüşməsi üçün şagirdinizi
ruhlandırmağa görə vaxt ayırın.

Vaxt: 1-1,5 saat

5. № 4 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
•

Kim dua edə bilər? Səhifə 30. Beş “kimləri” başa
düşün və hər birinin əsas sözlərini yadda saxlayın.

•

Şagirdinizə söhbət formasında necə dua etməyi
öyrədin.

•

Şagirdinizə HƏRƏKƏTLƏRƏ uyğun necə dua
etməyi öyrədin.

6. Təlimatların başa düşüldüyünə əmin olduqdan sonra
şagirdinizə “Ruhla Dolmuş Həyat” dərsində olan yeni
tapşırığı verin.
Vaxt: 15 dəq.

7. “Ruhla Dolmuş Həyatda Gözəl Kəşfi Etmisinizmi”
kitabçasını ona verin.
8. Dərsdə altından xətt çəkilmiş olan söhbət formalı duanı
müzakirə edin. (Dua siyahısına yenidən baxın, ehtiyacları
və duaya cavabları orada qeyd edin.)
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ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ №5
(Ruhla Dolmuş Həyat)
1. № 4 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 5-ə tətbiq edərək müzakirə
edin.
Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. № 5 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:

Vaxt: 1-1,5 saat

•

“Daim yaşayan” və “dolu olmaq” arasında fərqi.

•

Üç çevrəni başa düşmək, səhifə 43

•

Ruhani tənəffüs anlayışı.

5. “Ünsiyyət” dərsində olan yeni tapşırığı verin.
6. “HƏRƏKƏTLƏR” dərsliyindən istifadə edərək söhbət
şəklində birgə dua edin. Ehtiyacları bir-birinizlə bölüşün;
dualara cavabı dua siyahısı vərəqində qeyd edin.
Vaxt: 15 dəq.
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ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ № 6
(Cəmiyyət)
1. № 5 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 6-ya tətbiq edərək müzakirə
edin.
Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
bütün vəsaiti yaxşı qavraması üçün diqqətlə qulaq asın və
müzakirə edin.
4. Başa düşən və səbirli olun. Şagirdinizi ruhlandırın.

Vaxt: 1-1,5 saat

5. № 6 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
•

Şagirdiniz hal-hazırda yerli məbədin üzvüdürmü?
Əgər üzvü deyilsə, onda yerli məbədin fəal üzvü
olmağın vacibliyini xüsusi qeyd edin.

•

Yerli məbədin bir üzvü kimi şagirdiniz bir-birinə
tabe olmaqla birliyi saxlayırmı?

•

Məbədin əsas məqsədi nədir? Səhifə 63. “Məsihin
bədəninin” üzvləri yolunu azmışları xilas etmək
üçün Məsihin işini davam etdirməlidirlər. Məbəd
bir-birini sevərək və bir-birinin qayğısını çəkərək
vahid şəkildə olmalıdır ki, dünya imana gələ bilsin.

6. Təlimatların başa düşüldüyünə əmin olduqdan sonra
“Şəhadətçilik” dərsində olan yeni tapşırığı verin.
7. “Dörd Ruhani Qanun” kitabçasını ona verin.
Vaxt: 15 dəq.

8. Birgə dua edin. Dua ehtiyacları vərəqindən istifadə edərək
davam edin. (Şagirdiniz üçün hər həftə dua edin.)
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ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ № 7
(Şəhadətçilik)
1. № 6 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 7-yə tətbiq edərək müzakirə
edin.

Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. Şagirdinizin bir dəqiqəlik şəhadətini qiymətləndirin.

Vaxt: 1-1,5 saat

5. № 7 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
• Şagirdinizə “Dörd Ruhani Qanunu” kiminləsə
bölüşməyi öyrədin.
•

Şagirdinizə öz şəhadətini bölüşməyi öyrədin.

•

Uğurlu şəhadətçilik nədir? Səhifə 74-də olan
mənasını yadda saxlayın.

•

Şagirdinizi özünüzlə şəhadətçiliyə aparın.

6. “Sövqolunma” dərsində olan yeni tapşırığı verin.
7. Birgə dua edin.

Vaxt: 15 dəq.

HƏFTƏ ƏRZİNDƏ ŞAGİRDİNİZLƏ
ŞƏHADƏTÇİLİK TAPŞIRIĞINI YERİNƏ
YETİRMƏK ÜÇÜN PLAN TƏRTİB EDİN. № 8-Ə
BAXIN. “BƏZİ ƏSAS DƏRSLİKLƏR” SƏHİFƏ 1-2.

xii

ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ № 7
(Sövqlunma)
1. № 7 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 8-ə tətbiq edərək müzakirə
edin.

Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. № 8 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
•

Vaxt: 1-1,5 saat

Səhifə 87-də “Bizim Ruhani Döyüşümüz”
diaqramını aşağıdakılar da daxil olmaqla yadda
saxlayın.
Sövqolunma mənbəyi
Günaha cəlb olunma ərazisi
Günahın Bibliyaya uyğun nümunəsi
Günahı məğlub etməyin strategiyası

5. “Məsihçi Həyatında İtaəkarlıq” dərsində olan yeni
tapşırığı verin.
6. Birgə dua edin. Dua xahişlərinə və cavablara yenidən
nəzər salın.
Vaxt: 15 dəq.

(Əgər şagirdiniz kimisə öyrətməyə hazırdırsa, onda gələn
həftə axırıncı dərsi qurtaranda ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN
TƏLİMATIN nüsxəsini ona verin.)

xiii

ÖYRƏDƏN ŞƏXS ÜÇÜN TƏLİMAT
GÖRÜŞ № 9
(Məsihçinin Yeriməsində -Həyatında
İtaətkarlıq)
1. № 8 Dərsdə olan ƏSAS Məqamı yenidən nəzərdən
keçirin.
2. “Sükan” diaqramını Görüş № 9-a tətbiq edərək müzakirə
edin.

Vaxt: 15 dəq.

3. Tamamlanmış tapşırığın hər bir hissəsini yoxlayın və
müzakirə edin.
4. № 9 Dərsdə ƏSAS məqamlar nəyi vurğulayır:
•
•

Niyə itaətkar olmalıyıq?
İtaətkar olmamağın nəticələri.

Vaxt: 1-1,5 saat
5. O biri dərslərin ƏSAS məqamlarına yenidən nəzər salın.
6. Yadda saxladığınız ayələrə yenidən nəzər salın.
7. Şəxsi şəhadətçiliyi və Məsihi bölüşməkdə gələcək təlimə
ehtiyac olduğuna görə onu ruhlandırın.
8. Şagirdinizə artımlı öyrədən şəxs olmaq görüntüsünü verin.

Vaxt: 15 dəq.

9. Şagirdinizi həvəsləndirin ki, indi kimisə öyrətməyə
başlasın. Əgər hal-hazırda onun öyrətməsi üçün kimsə
yoxdursa, onda ona öyrənmək istəyən şəxsin telefon
nömrəsini verin. Başqa ehtiyaclarda da ona kömək edin.
10. Birgə dua edin.
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