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ƏӘziz İsaya İman Edəәn,

Siz İsa Məәsihəә iman edəәndəә, günahınızın bağışlanmasına vəә sizəә əәbəәdi 
həәyat verməәsinəә görəә Ona etibar etdiniz. Bu heç kimin sizdəәn ala bilməәyəәcəәyi 
qiyməәtsiz həәdiyyəәdir. Bütün həәyatımız boyu biz imanlılar Allahın Öz Oğlunun 
ölümü vəә yenidəәn dirilməәsi vasitəәsiləә bizəә verdiyi heyrəәtamiz lütfəә 
şadlanacağıq.

Amma sizin İsada yeni həәyatınız yalnız cəәnnəәtəә getməәkdəәn ibarəәt deyildir. 
Siz köhnəә günahlı həәyatınızı təәrk edib bu gün qaranlıq dünyada Onun üçün 
yaşayaraq, cəәsarəәtli addım etmişsiniz. Buna görəә dəә, Allah bizəә digəәr iki 
heyrəәtamiz həәdiyyəәləәri – Öz Müqəәddəәs Kəәlamını vəә Müqəәddəәs Ruhunu 
vermişdir. Allahın Kəәlamı Onun bizdəәn nəә istəәdiyini bilməәyəә yardım edir vəә 
Müqəәddəәs Ruhu bizəә Onun üçün yaşamağa güc verir. Biz başqalarına bunu 
görməәyəә köməәk edəәrəәk, Onun işıqları olduq. Biz sual veririk: Biz İsanın 
ardınca getməәk üçün İNDİ nəә etməәliyik? O bizim Rəәbbimizdir, eləәdirmi? Biz 
yeni həәyata malikik, eləә deyilmi? Onda, biz öz həәyatlarımızla bu gün Allahı 
necəә şəәrəәfləәndirəә biləәrik?

ƏӘgəәr biz ciddi olaraq İsa üçün yaşamaq fikrindəәyiksəә, özümüzəә bəәzi çəәtin 
suallar verməәliyik:

• Məәn İsanın təәlimləәrini vəә əәmrləәrini bilirəәmmi?

• Məәn onları diqqəәtləә öyrəәnməәyəә səәy göstəәrirəәmmi?

• Məәn həәr gün onlara riayəәt edirəәmmi?

• Məәn Onun köməәyi iləә bunları başqalarına öyrəәtməәk 
istəәyirəәmmi?

İSANIN ARDINCA GETMƏӘK ONUN ƏӘMRLƏӘRİNƏӘ RİAYƏӘT 
ETMƏӘK DEMƏӘKDİR

İsa Luka 6:46-da demişdi: “Nəә üçün Məәni “ya Rəәbb, ya Rəәbb” deyəә 
çağırırsınız, amma dedikləәriməә əәməәl etmirsiniz?” (Luka 6:46)

Biz İsanın təәlimləәrini diqqəәtləә öyrəәnməәsəәk, 21-ci əәsrdəә İsaya necəә əәməәl edəә 
biləәrik? Aşağıda nəә üçün İsanın əәmrləәrini öyrəәnməәli vəә onlara riayəәt etməәli 
olduğumuz barəәdəә Onun Öz dedikləәrindəәn üç səәbəәb verilmişdir.
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1) “Göydəә vəә yer üzündəә bütün səәlahiyyəәt məәnəә verilmişdir.” (Matta 
28:18) İsa ölüləәrdəәn dirildikdəәn sonra bunu demişdi. Biz Ona itaəәt 
edəәndəә insan sözləәrinəә deyil, Allahın sözləәrinəә riayəәt etdiyimizi biləә 
biləәrik. İsa çarmıxa çəәkilməәmişdəәn əәvvəәl beləә demişdi: “...Sizəә 
söyləәdiyim sözləәri Özümdəәn söyləәmirəәm, Məәndəә olan Ata Öz işləәrini 
görür.” (Yəәhya 14:10)

2) “Kim Məәni sevsəә, sözüməә riayəәt edəәr, Atam da onu sevəәr vəә Biz 
onun yanına gəәlib onunla məәskəәn salarıq.” (Yəәhya 14:23) Bu 
dünyada olan bir çoxları sadəәcəә dodaqları iləә İsanı sevdikləәrini 
deyirləәr, lakin onlar Ona itaəәt etmirləәr. Bu bəәnddəә İsa bizəә deyir ki, 
əәgəәr biz Onu həәqiqəәtəәn sevsəәk, təәbii şəәkildəә Ona itaəәt edəәcəәyik. Sonra 
O, izah edir ki, bunun nəәticəәsindəә Allahla münasibəәtdəәn bizəә şəәrəәf vəә 
sevinc gəәləәcəәk!

3) “Meynəә məәnəәm, sizsəә budaqlarsınız. Kim Məәndəә qalsa, Məәn dəә 
onda qalsam, çoxlu bəәhrəә verəәr, çünki Məәnsiz heç nəә edəә 
bilməәzsiniz.” (Yəәhya 15:5) ƏӘgəәr biz İsanın təәlimləәrini xatırlamır vəә 
onlara riayəәt etmiriksəә, İsada qaldığımızı necəә iddia edəә biləәrik? 
“İsada qalmaq” bizim səәrbəәst şəәkildəә fəәaliyyəәt göstəәrməәyimiz deyil, 
Onun Ruhuna vəә yoluna tabe olmaq məәnasını verir. Beləә olduğu 
halda, biz əәminik ki, bizim həәyatımız faydalı vəә çoxlu bəәhrəә gəәtirəәcəәk.

BU KİTAB HAQQINDA

Bu kitabda İsanın həәyat vəә təәlimləәri barəәdəә 50 dəәrs vardır. Bu sizəә Onun 
yollarını öyrəәnməәyəә vəә ya əәgəәr Onun yollarından agahsınızsa, başqalarına bu 
barəәdəә öyrəәtməәyəә köməәk etməәk üçün yazılmışdır. Bu kitabdan istifadəә etməәk 
üçün sizəә İncil (ƏӘhdi-Cəәdid) lazımdır. Siz bu kitabdan şəәxsi ibadəәt vaxtı üçün 
dəә istifadəә etməәk istəәyəә biləәrsiniz. Amma, əәgəәr mümkünsəә, başqaları iləә 
birlikdəә oxuyun. Bu kitab xüsusiləә ev toplantıları üçün hazırlanmışdır. Qrup 
müzakirəәləәri vəә dua başqaları iləә birlikdəә böyüməәk üçün yardım etməәkdəә çox 
vacibdir.

Bütün dünyada olan imanlı cəәmiyyəәtləәri İsanın əәmrləәrini öyrəәnirləәr. Həәr 
həәftəә İsanın onların vəә digəәrləәrinin həәyatını dəәyişdiyini görürləәr.

Beləәlikləә, bu sözləәrimi eşidib onlara əәməәl edəәn həәr kəәs öz evini qaya 
üzəәrindəә quran ağıllı adama bəәnzəәyir. Yağış yağar, selləәr gəәləәr, yelləәr əәsəәr vəә 
o evəә hücum edəәr. Amma ev uçmaz, çünki təәməәli qaya üzəәrindəә qurulub. 
(Matta 7:24-25)

Qoy, İsanın ardınca getdikcəә vəә başqalarına Onun yollarının gözəәlliyini 
görməәyəә yardım etdikcəә Allahın Səәltəәnəәti sizin vasitəәnizləә böyüsün.
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Müqəәddəәs Kitab Dəәrsləәrinin Prinsipləәri
vəә Rəәhbəәrləәr üçün Qaydalar

Allahın Kəәlamından, Müqəәddəәs Kitabdan öyrəәnməәk böyük üstünlükdür! 
Biz Allahın təәləәb etdiyi öyrəәnməә təәrzini anlamalıyıq. ƏӘgəәr biz Allahın 
Kəәlamını imtahanı keçməәk üçün faktları öyrəәnəәn tarix fakültəәsinin təәləәbəәsi 
kimi öyrəәnsəәk, biz Allahın nəә istəәdiyini nəәzəәrdəәn qaçıracağıq. Onun təәlimi 
bizim başlarımız üçün deyil, ürəәkləәrimiz üçündür. 

İsa Məәsihin həәyatı vəә təәlimləәri barəәdəә olan bu dəәrsləәr sizəә Onun sözləәrini 
diqqəәtləә dinləәməәyəә vəә onlara riayəәt etməәyəә köməәk etməәk məәqsəәdiləә 
yaradılmışdır. Bunu etməәyin üç vacib yolu aşağıdakılardır:

1) HEKAYƏӘYƏӘ YAXINDAN NƏӘZƏӘR YETİRİN – Həәr bir dəәrsdəә olan 
bəәzi suallar həәqiqəәtəәn nəә baş verdiyini vəә nəә deyildiyini görməәk üçün 
sizdəәn müəәyyəәn ayəәləәrəә yaxından nəәzəәr yetirməәyi xahiş edəәcəәk. 
Həәmin halda öz fikrinizi kəәnara qoyun vəә düşünün: “ƏӘslindəә burada 
nəә deyilir?”

2) MƏӘNA BARƏӘDƏӘ DÜŞÜNÜN – İsanın həәr bir sözü vacibdir. Bəәzi 
suallar sizdəәn İsanın Öz sözləәri vəә ya həәrəәkəәtləәri vasitəәsiləә bizəә nəә 
öyrəәtməәyəә çalışdığını düşünməәyinizi istəәyəәcəәk. Biz riayəәt 
etməәmişdəәn əәvvəәl Onun nəәyi nəәzəәrdəә tutduğunu anlamalıyıq.

3) BUNU ÖZ HƏӘYATINIZA TƏӘTBİQ EDİN – Dəәrsin sonluğuna yaxın 
sizi saxlayıb İsanı şəәrəәfləәndirəәcəәk şəәkildəә Onun sözləәrini həәyatınızda 
necəә təәtbiq etməәyiniz barəәdəә düşündürəәn   suallar görəәcəәksiniz. Bu 
suallara cavab verməәyəә təәləәsməәyin. Siz Onun yoluna tabe olanda 
həәyatınız dəәyişəәcəәk. 
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QRUP RƏӘHBƏӘRLƏӘRI – Həәr bir qrup üzvü üçün bu  dəәrsləәri maraqlı etməәk 
məәqsəәdiləә aşağıda bəәzi qaydalar verilmişdir:

• Dəәrsinizəә hazırlaşmazdan əәvvəәl Müqəәddəәs Ruhun sizin müəәl-
liminiz olması üçün dua edin. Ondan sizəә rəәhbəәrlik etməәsini vəә gru-
pla bölüşməәk üçün sizəә müdriklik vəә qavrayış verməәsini xahış edin.

• Qrup rəәhbəәri kimi, qrupla görüşməәzdəәn əәvvəәl, bölüşəәcəәyiniz 
Kəәlam hissəәsini vəә sualları təәklikdəә oxuyun.  Siz özünüz dəәrsləә 
əәvvəәlcəәdəәn tanış olsanız, qrup üzvləәrinəә köməәk etməәk üçün daha 
yaxşı hazırlaşmış olacaqsınız.  

• Qrup dəәrsinizi dua iləә başlayın. Allahın sizinləә olub Kəәlamını an-
lamağa vəә riayəәt etməәyəә köməәk edəәcəәyinəә inanın. 

• Bu dəәrsləәrin əәn vacib hissəәsi Müqəәddəәs Kitabdan götürüləәn 
Kəәlamlardır. Bir qrup olaraq, təәyin edilmiş Kəәlamların əәn azından bir 
dəәfəә oxuyun.

• Cavab verməәzdəәn əәvvəәl qrup üzvləәrinin bəәndləәri diqqəәtləә ox-
uduğundan əәmin olun. Dəәrsləәr bizim İsanın nəә dediyini fəәrz et-
məәyimiz üçün deyil, Onun əәslindəә nəә öyrəәtdiyini aydınlaşdırmaq üçün 
hazırlanmışdır.

• Qrupun üzvləәrinin sualların hamısına bir-bir cavab verməәsini 
təәmin edin. Bəәzəәn həәr bir nömrəә altında 3-4 sual ola biləәr. Bütün sual-
ların hamısını birdəәn oxumayın. Növbəәti nömrəәyəә keçməәmişdəәn əәvvəәl 
həәr bir sualı cavablandırın.

• Bu dəәrsləәr bütün dəәrs boyu bir nəәfəәrin təәbliğ etməәyi vəә ya öyrəәt-
məәyi üçün deyil, qrup şəәklindəә müzakirəә etməәk üçün nəәzəәrdəә tu-
tulmuşdur. ƏӘgəәr qrup böyükdürsəә, vaxt məәhdudiyyəәti səәbəәbindəәn 
hamının bir-bir suallara cavab verməәyəә imkanı olmaya biləәr. Buna 
baxmayaraq, qrupda olan həәr bir kəәsəә bir neçəә sual barəәdəә öz fikirləәr-
ini bildirməәyəә imkan yaradın.  Müzakirəәdəә hamının iştirak etməәsini vəә 
heç kimin söz üstünlüyünü əәlindəә saxlamamasına ruhlandırın.

• ƏӘgəәr mümkünsəә, qrup üzvləәrinin bir-birini görəә bilməәsi üçün 
dairəәvi şəәkildəә oturun. Bu sıra iləә düzülmüş stullar vəә qarşıda yalnız 
rəәhbəәrin təәlim verdiyi “sinif otağı” təәrzinəә nisbəәtəәn daha qeyri-rəәsmi 
bir mühit yaradır. Dairəәvi şəәkildəә oturmaq qrup üzvləәrinəә müzakirəәdəә 
daha azad şəәkildəә iştirak etməәyəә yardım edəәcəәkdir.
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İlkin Dəәrsləәr

İSANIN ARDICILININ ÜRƏӘYİ

İsa danışmağa başlayıb onları öyrəәdəәrəәk dedi… (Matta 5:2)

İsa üç illik xidməәt dövründəә insanlara çox şey öyrəәtdi. Bəәs onlara ilk 
öyrəәtdiyi şeyləәr nəә idi? Onun bizim başlanğıcdan bilməәli olduğumuzu hesab 
etdiyi şey nəә idi? 

ƏӘhdi-Cəәdiddəә İsanın ilk təәlim sözləәrinəә Mattanın müjdəәsi 5-ci fəәsildəә rast 
gəәlirik. O, Öz təәlim xidməәtini bizəә dünyada həәqiqəәtəәn bəәxtiyar insanların kim 
olduğunu söyləәməәkləә başlayır. O bilirdi ki, bütün insanlar xoşbəәxtlik axtarır. 
Amma onu da bilirdi ki, insanlar adəәtəәn yanlış şeyləәrdəә xoşbəәxtlik axtarırlar. 
Biz çox vaxt yanlış şeyləәrəә baxırıq.

Bu bölməәdəә olan iki dəәrs bizəә öz həәyatımıza həәqiqi gözləә baxmağa vəә 
sual verməәyəә köməәk edəәcəәk: “Məәn həәqiqi bəәxtiyarlığın tapılması yolunu 
bilirəәmmi? Məәn həәqiqəәtəәnmi bunu istəәyirəәm?”
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1. Həәqiqi Xoşbəәxtliyin Yolunu Aşkar Edin 

1-ci Hissəә

Müzakirəә üçün sual: 
Sizcəә  bu dünyada hansı adamlar xoşbəәxt vəә bəәxtəәvəәrdirləәr? 
Vəә adamlar kimləәrəә qibtəә edirləәr?

Matta 5:1-12-ni oxuyun.
1. Matta 5:3-12-ci ayəәləәrəә ötəәri nəәzəәr salaq. Həәr bir ayəәdəә hansı söz daim 

təәkrarlanır?
2. İsa Məәsihəә görəә üçüncü ayəәdəә bəәxtiyar vəә xoşbəәxt kimdir?  

Ruhəәn yoxsul olmaq ruhəәn yoxsul insanlar olduğumuzu qəәbul 
etməәyimiz deməәkdir. Başqa sözləә bu o deməәkdir ki, gəәrəәk məәğrur 
olmayaq, özümüzü təәrifləәməәyəәk. Yəәni qəәbul etməәk lazımdır ki, bizim 
həәyatımızda Allah lazımdır.

3. Ruhi yoxsulluğu qəәbul etməәk niyəә bizim üçün çox çəәtindir? 
Nəә üçün İsa Məәsih deyir ki, ruhəәn yoxsul olan bəәxtəәvəәrdir? 
(3-cü ayəәyəә bax.)

4. Ağlayan, kəәdəәrləәnəәn adamlar nəә əәldəә edəәcəәkləәr (ayəә 4)? Sizcəә ruhəәn 
yoxsul olan adamlar kəәdəәrləәnməәyəә ehtiyac duyurlarmı? Bəәs niyəә?
Çox vaxt biz düşünürük ki, kəәdəәr, göz yaşları yalnız matəәm vaxtı baş 
verir, amma Allahın  Səәltəәnəәtini  görməәk istəәyi iləә bu dünyaya gəәləәn 
Məәsihçiləәr başqa şeyləәrəә görəә dəә kəәdəәrləәnəәcəәkləәr. Məәsəәləәn, əәgəәr biz 
İsanın şağirdləәri olsaq, günahlarımıza görəә dəә kəәdəәrləәnəәcəәyik, çünki 
günahlarımız Allaha hörməәtsizlik gəәtirir, başqa adamları incidir. Biz 
həәmçinin  dünyadakı eqoizməә görəә dəә kəәdəәrləәnəәcəәyik.
Siz öz günahına görəә kəәdəәrləәnirsiz? Bu ölkəәdəә yaxud dünyada nəә sizi 
kəәdəәrləәndirməәyəә məәcbur edir?

5. Kim yeri miras alacaq (ayəә 5)? 
Həәlim olmaq başqalarına münasibəәtdəә sadəә, mehriban vəә mülayim 
olmaq deməәkdir. ƏӘgəәr biz dəәrk etsəәk ki, Allah bizəә lazımdır, bu bizim 
həәlim olmağımıza köməәk edəәcəәkmi? Necəә?

6. Qəәddar, zülmkar, qaniçəәn adamlar rəәhbəәrliyi, nəәzarəәti əәlləәrinəә alanda, 
həәlim adamlar yeri necəә miras alacaqlar?
Bu ayəә həәlim adamların səәbirli olmaları vəә Allahın öz vəәdini yerinəә 
yetirəәcəәyinəә inanmaları üçün köməәk edirmi?
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1. 6-cı ayəәni bir dəә oxuyun.  
Salehlik üçün acımaq vəә susamaq nəә deməәkdir? 
Siz Allahı tanımaq, Onun qarşısında saleh olmaq üçün heç güclü bir 
susuzluq hiss etmisinizmi? ƏӘgəәr beləәdirsəә, heç ona öz istəәyini 
söyləәmisinizmi?
İnanırsınızmı ki, Allah sizin bu istəәyinizi yerinəә yetirəәcəәkdir?

2. İsa Məәsih salehlik üçün aclıq vəә susuzluq hiss edəәnləәrəә nəә vəәd etdi? 
(6-cı ayəәyəә bax.)

3. Yəәhya 7:37-38-i oxuyun. 
İsa yenidəәn susayan adamlar haqqında danışır. İsa dedi ki, əәgəәr biz 
sussuzlamışıqsa, biz Onun yanına gəәlib su içəә biləәrik. Bu nəә 
deməәkdir?
İsa 38, 39-cu ayəәdəә 37-ci ayəәnin məәnasını necəә izah edir? 
Siz İsadan gəәləәn həәyat suyunu içməәyəә başlamısınız? Bu haqda qrupda 
danışa biləәrsiniz?

4. Bu gün öyrəәndiyimiz ayəәləәrdəәn xüsusiləә hansı sizin ürəәyinizəә 
toxundu? Bu haqda qrupda danışın.
Allahdan bu ruhani münasibəәti sizin ürəәyinizdəә toxum kimi əәkməәyi 
xahiş edin. Onda siz daha çox İsa kimi olacaqsız. 
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2. Həәqiqi Xoşbəәxtliyin Yolunu Aşkar Edin

2-ci Hissəә

Müzakirəә üçün sual: 
Keçəәn dəәrsdəә biz İsa Məәsih şagirdləәrinin 4 səәciyyəәvi xüsusiyyəәtləәrinəә 
baxdıq. Siz onları təәkrar edəә biləәrsinizmi?
Mattanın bu ilk 12 ayəәləәri İsanın bütün şagirdləәrinəә bəәzi səәmimi 
münasibəәtləәri öyrəәdir. Bu münasibəәtləәri Allaha vəә başqalarına 
yönəәltməәliyik. Sizcəә, bütün bəәşəәriyyəәtin həәmin səәmimi münasibəәtləәrəә 
ehtiyacı varmı? Niyəә?

Matta 5:1-12-ni oxuyun.
1. Siz məәrhəәməәtli sözünün məәnasını necəә açıqlayardınız (ayəә7)? 

Keçmişdəә layiq olmadığınız təәqdirdəә, sizəә qarşı məәrhəәməәtli olan bir 
adamı xatırlaya birləәrsinizmi?

2. ƏӘgəәr siz məәrhəәməәtlisinizsəә, onda nəә əәldəә edəәcəәksiniz (ayəә 7)? 
Nəә üçün siz fikirləәşirsiniz ki, bizim başqaları iləә rəәftarımız Allahın 
bizimləә rəәftarına təәsir edəәcəәk? 

Matta 18:21-35-i oxuyun. Bu hekayəәdəә əәsas fikir nəәdir?
3. Matta 5:8-i oxuyun. Kim Allahı görəәcəәk? 

Siz heç Allahı görməәyi təәsəәvvür etmisinizmi? 
Sizcəә, nəә üçün yalnız ürəәyi təәmiz adamlar Allahı görəәcəәkləәr?

4. Sizcəә Allahı görməәyəә hüququnuz çatırmı? Niyəә?
5. 9-cu ayəәni oxuyun. ƏӘgəәr sülh yaradanlar “Allahın övladları” 

adlandırılırsa, bu bizəә Allahın özü haqqında nəә deyir?
6. Bu dünyada sülh yaradanlara ehtiyac varmı? Biz evimizdəә vəә 

cəәmiyyəәtimizdəә necəә sülh yaradan ola biləәrik? Həәyatınızda sizin sülh 
yaradan rolunda olmağına ehtiyac duyulan bir vəәziyyəәt varmı?

7. Cəәmiyyəәtdəә sülh yaratmaq üçün adamlar bizim səәyləәrimizi həәmişəә 
qəәbul edəәcəәkləәrmi?

8. Bu ayəәləәr saleh adamlar haqqında danışır, o adamlar ki, onların 
davranışları Allah qarşısında düzgündür. Siz 3-9-cu ayəәləәrdəә verilmiş 
səәciyyəәvi xüsusiyyəәtləәri əәzbəәrdəәn sadalaya biləәrsinizmi?

9. 10-12-ci ayəәyəә qəәdəәr oxuyun. İsa Allah qarşısında saleh olan 
adamlarda baş verəә biləәcəәk şeyləәr haqqında nəә deyir? Nəә üçün bəәziləәri 
Allah adamına qarşı düşməәn münasibəәt bəәsləәyirləәr?
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1. İsa 11-ci ayəәdəә öz davamçıları iləә birbaşa danışır. O, onlara baş 
verəәcəәk şeyləәrləә bağlı nəә deyir? Onlar nəә üçün sevinməәlidirləәr (ayəә 
12)?

2. İsa Məәsihin təәlimləәrinəә əәməәl etməәk asandırmı? İsa deyir ki, beləәləәri 
bəәxtiyardırlar, yəәni xoşbəәxt vəә bəәxtəәvəәrdirləәr. Bu xoşbəәxtlik maddi 
səәrvəәtləә yoxsa ruhi səәrvəәtləә bağlıdır?

3. Bu dünyadakı adamlar da İsa Məәsihin davamçıları kimi eyni yolla 
xoşbəәxtliyi əәldəә edirləәrmi? Bu dəәrs sizdəә bu dünyadakı adamlardan 
fəәrqli olmağa istəәk yaradıbmı? Necəә?
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“Onlar İsadan soruşdular: 
‘Allahın istədiyi işləri görmək üçün biz nə edək?’

İsa onlara cavab verdi: 
‘Allahın istədiyi iş budur: 

Onun göndərdiyi Şəxsə iman edin.’”
Yəhya 6:28 – 29
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TÖVBƏӘ VƏӘ İMAN EDİN

Yəәhya həәbs olunandan sonra İsa Qalileyaya gəәlib Allahın Müjdəәsini 
vəәz edirdi: “Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbəә edin vəә 

Müjdəәyəә inanın” (Mark 1:14,15)

İsanın ardıcılları bilirləәr ki, onlara tövbəә etməәk əәmr olunub. Bəәs biz necəә 
tövbəә edirik? Allah bizdəәn nəә etməәyimizi istəәyir? 

“Müjdəәyəә iman etməәk” nəә deməәkdir? 

“Tövbəә etməәk” vəә “iman etməәk” sözləәri ƏӘhdi-Cəәdid boyu işləәnilmişdir. 
Biz İsa iləә gəәzməәyimizi tövbəә vəә imandan başlayırıq.  Biz Allahla 
gəәzməәyimizi bütün həәyatımız boyu tövbəә vəә imanla davam etdiririk. Bu 
bölməәdəәki dəәrsləәr bizəә bunu necəә etməәyi öyrəәdir. Nəәticəәsi həәyat gəәtirir!
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3. Öz Salehliyinizəә Güvəәnməәyin

“Allah məәğrurlara garşıdır, itaəәtkarlara isəә lütf göstəәrəәr.”
Yaqub 4:6

Müzakirəә üçün sual: 
Sizcəә, bazarda meyvəәləәrin təәrəәzidəә çəәkildiyi kimi, Allah da bizim 
yaxşı vəә pis əәməәlləәrimizi təәrəәzidəә ölçürmü? Öz fikirləәrinizi qrupa izah 
edin. 

Luka 18:9-14-ü oxuyun.
1. İsa bu məәsəәli kiməә çəәkdi (9-cu ayəә)?
2. İki nəәfəәr dua etməәk üçün məәbəәdəә girdiləәr (10-cu ayəә). Aşağıdakılara 

baxmazdan əәvvəәl fariseyləәrin vəә vergiyığanların kim olduğunu deyəә 
biləәrsinizmi? 

3. İsanın məәsəәlindəәki farisey dua edəәrkəәn çox arxayın idi. O, Allaha nəә 
deyirdi (11-12-ci ayəәləәr)? Sizcəә, farisey bütün yaxşı əәməәlləәri barəәdəә 
Allaha xatırlatmalı olduğunu nəәyəә görəә düşünürdü? 

4. Siz fariseyin duasında onun Allah qarşısında salehliyi iləә 
qürrəәləәndiyini aşkar edirsinizmi? (Yenidəәn 11-ci ayəәyəә baxın.) Farisey 
həәr hansı bir günahına görəә bağışlanma diləәdimi?

5. Yenidəәn vergiyığanın duasını oxuyun (13-cü ayəә). O da farisey kimi 
Allaha yaxşı əәməәlləәri barəәdəә xatırlatdımı? O, ümidsiz halda Allahdan 
nəә diləәyirdi?
Vergiyığan Allah qarşısında salehliyindəәn arxayın idimi?

6. İsaya görəә onlardan hansı biri evinəә Allah qarşısında saleh sayılaraq 
getdi? (14-cü ayəә)
İncil öyrəәdir ki, hamı günah edib, Allahın izzəәtindəәn məәhrum olub 
(Rom. 3:23). ƏӘgəәr biz farisey kimi öz əәməәlləәrimizəә inanırıqsa, Allahla 
düzgün münasibəәtimiz üçün heç bir ümid yoxdur. Hamımız 

İsanın dövründəә fariseyləәr vəә vergiyığanlar kimləәr idiləәr? 
Fariseyləәr yəәhudi dini xadimləәri idi. İnsanlar onlara hörməәt 
edirdiləәr, lakin İsa isəә onların dini maska geyindiyini deyirdi. 
Həәqiqəәtdəә onların ürəәkləәri Allahdan uzaq idi. İsa onları riyakar 
olduqlarına görəә məәzəәmməәt  edib şagirdləәrinəә əәmr etdi ki, onlara 
bəәnzəәməәsinləәr. Vergiyığanlar xalqı aldadan rüşvəәtxorlar idiləәr. 
Yəәhudiləәr vergiyığanlara nifrəәt edirdiləәr. Bu məәsəәldəә həәmin 
insanların həәr ikisi məәbəәddəә dua edirdiləәr. 
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günahkarıq vəә Allahın bizi təәmizləәməәsinəә ehtiyacımız var. İsa 
Məәsihdəә ümid var. O, tövbəә edib, Ona iman etməәyimizi əәmr edir. 

1. İsanın Atanın yanına qalxdığından neçəә illəәr sonra Həәvari Yəәhya 
günahlarımızı etiraf edib, günahlarımıza görəә İsaya qurban kimi 
inanmağımızın vacibliyini izah etmişdir. 

1 Yəәhya 1:8-2:2-ni oxuyun. 
Bu ayəәləәr Allah qarşısında günahlarınızı səәmimi olaraq etiraf etməәyəә 
sizi ruhlandırırmı? Bu ayəәləәrin bizəә nəә öyrəәtdiyini öz sözləәrinizləә izah 
edin.

ÖZ HƏӘYATINIZ BARƏӘDƏӘ DÜŞÜNÜN.
2. Siz etdiyiniz günahlara görəә tövbəә etməәlisinizmi? 

Etdiyiniz əәməәlləәrəә görəә sizi utandıran şeyləәr varmı? 
İsa öyrəәtmişdir ki, yalnız dəәhşəәtli cinayəәtləәr (məәsəәləәn, qəәtl) yaxud 
rüsvayçı ictimai günahlar etməәk (məәsəәləәn, zina) günah hesab olunmur. 
O, öyrəәtmişdir ki, günah həәr bir insanın ürəәyindəә başlayır. ƏӘgəәr biz 
kimisəә şəәhvəәtləә istəәyiriksəә, ürəәyimizdəә zina etmiş oluruq. ƏӘgəәr 
qəәzəәbli sözləәr danışırıqsa, insanları öldürmüş oluruq. ƏӘgəәr biz 
başqalarına nifrəәt edib, onları ləәnəәtləәyiriksəә, bütün insanları sevəәn 
göyləәrdəәki Atamıza bəәnzəәmirik. Siz etdiyiniz bütün səәhvləәrəә görəә 
Allah təәrəәfindəәn bağışlanmalı olduğunuzu bilirsinizmi?

3. İncil öyrəәdir ki, Allahın məәrhəәməәti İsa Məәsihəә iman edəәnləәrin hamısı 
üçün əәvəәzsiz həәdiyyəәdir, çünki İsa Məәsih qurbanlıq quzu kimi bütün 
dünyanın günahı üçün öldü. Vergiyığan kimi sizin Allahın 
məәrhəәməәtinəә ehtiyacınız olduğunu görürsünüzmü? Ehtiyatlı olun ki, 
özünü aldadan farisey kimi öz salehliyinizəә etibar etməәyəәsiniz. Siz 
bağışlanmaq üçün Allah qarşısında günahınızın səәmimi etiraf 
edilməәsinin vacibliyindəәn xəәbəәrdarsınızmı?

QRUP RƏӘHBƏӘRI ÜÇÜN QEYD 

İndi qrupu yavaş-yavaş Rəәbbəә günahlarını etiraf etməәkləә duaya 
yönəәldin. ƏӘmin olun ki, Allahın qrup üzvləәrini bağışlaması üçün 
İsanın onların günahlarına görəә öldüyünü bilirləәr. Onlara İsaya 
günahlarını aradan qaldıran bir şəәxs kimi etibar etməәyi öyrəәdin.
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4. Sizin Günahlarınız Üçün İsanın Ölməәsinəә İnanın

İsanın Ölüm Hekayəәsi: 1-ci Hissəә

Giriş:  Bu silsiləәdəә məәqsəәd İsanın Onun ardınca gedəәnləәrin hamısına verdiyi 
təәlimləәri vəә Onun əәmrləәri barəәdəә öyrəәnməәkdir. İsa davamçılarına Ona 
iman etməәyi öyrəәdirdi. Nəә üçün? Bu gün vəә gəәləәn dəәrsdəә biz təәqribəәn 
2,000 il bundan öncəә baş vermiş İsanın ölümü barəәdəә oxuyacağıq. 
Milyonlarla insanlar Onun dünyanın xilaskarı olduğuna iman edirləәr. 
Biz Ona iman etməәk üçün Onun ölümünün məәqsəәdini anlamalıyıq, 
çünki ƏӘhdi-Cəәdiddəә Onun Ataya itaəәt edəәrəәk bizim günahlarımıza 
görəә qurban kimi ölməәk üçün dünyaya gəәldiyi öyrəәdilir. 

Müzakirəә üçün sual: 
Eləә olubmu ki, siz Allaha vəә ya özünüzəә nəәyisəә bir daha 
etməәyəәcəәyinizəә söz verəәsiniz, amma həәmin şeyi yenəә dəә edəәsiniz? Biz 
özümüzün zəәif olduğumuzu görəәndəә nəә etməәliyik?

Mark 14:27-31-i oxuyun.
1. 27-ci ayəәdəә İsa öləәrkəәn nəә olacağını deyir?

Sonra 28-ci ayəәdəә O ölümündəәn sonra baş verəәcəәk bir ecazkar şey 
haqqında əәvvəәlcəәdəәn xəәbəәr verir. Bu nəә idi?

2. 29-cu ayəәdəә Peter Onu atıb getməәyəәcəәyini deyir. İsa Peterəә necəә cavab 
verir (30-cu ayəә)?
Peter İsa iləә ölüməә gedəә biləәcəәk qəәdəәr güclü olduğunu düşünürdü (31-
ci ayəә). ƏӘgəәr siz Peterin yerindəә olsaydınız, İsa sizəә Onu inkar 
edəәcəәyinizi deyəәndəә inciyəәrdinizmi?

Mark 14:32-42-ni oxuyun.
3. İsa Peter, Yaqub vəә Yəәhyanı özü iləә dua etməәyəә aparanda O daxili 

hissləәri barəәdəә onlara nəә dedi (33-34-cü ayəәləәr)?
4. İsa dəәrin kəәdəәr keçirib dua edəәrkəәn şagirdləәr yatırdılar. Nəә üçün 

onların “oyaq durub dua etməәləәri” İsa üçün vacib idi (37-38-ci 
ayəәləәr)?

5. İsa yenidəәn dua etməәyəә getdi vəә qayıdanda şagirdləәrini yatmış gördü. 
Üçüncü dəәfəә O şagirdləәrinəә nəә dedi (41-42-ci ayəәləәr)?
Üzəәrimizəә qaranlıq çökəәndəә biz ruhumuzun dua etməәk istəәdiyini 
görürük, lakin bəәdəәnimiz zəәifdir. Biz aldanmamaq üçün Allahdan necəә 
güc ala biləәrik?
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Mark 14:43-65-i oxuyun.
1. Yəәhuda İsaya necəә xəәyanəәt etdi (44-46-cı ayəәləәr)? İsa tutulanda nəә baş 

verdi (50-ci ayəә)? İsanın şagirdləәrindəәn birinin Ona xəәyanəәt edəәcəәyini 
(Mark 14:18-21) vəә bütün şagirdləәrin Onu atıb gedəәcəәyini söyləәdiyinəә 
baxmayaraq, bunlar baş verməәyəә başlayarkəәn İsanın Özünü necəә hiss 
etdiyini təәsvir edin.

2. Yəәhudi dini rəәhbəәrləәri İsaya paxıllıq edirdiləәr. Onların ikiüzlülüyünü 
göstəәrəәn təәlimləәrini xoşlamırdılar. Onlar İsaya qarşı ifadəә versinləәr 
deyəә nəә cür insanları gəәtirdiləәr (55-59-cu ayəәləәr)?

3. Baş kahin İsadan nəә soruşdu (61-ci ayəә)? 
İsa nəә cavab verdi (62-ci ayəә)?
İsa cavab verəәndəәn sonra onlar nəә dediləәr vəә hansı qəәrara gəәldiləәr 
(63-64-cü ayəәləәr)?

Mark 14:66-72-ni oxuyun.
4. Peterin İsanı inkar etməәsi üçüncü dəәfəә daha güclü oldu. Necəә (71-ci 

ayəә)? 
İsanın Peterəә Onu əәvvəәlcəәdəәn inkar edəәcəәyi haqda dediyi sözləәri 
xatırlayanda Peter nəә etdi?
ƏӘlbəәttəә, Peter həәmçinin İsanın keçmişdəә ardınca gedəәn xalqa: 
“İnsanlar qarşısında Məәni açıq tanıyan həәr kəәsi Məәn dəә göyləәrdəә olan 
Atamın qarşısında açıq tanıyacağam. Amma kim insanlar qarşısında 
Məәni inkar etsəә, Məәn dəә onu göyləәrdəә olan Atamın qarşısında inkar 
edəәcəәyəәm” (Matta 10:32-33) – sözləәrini xatırladı.” .
İmanımızda necəә inkişaf edəә biləәrik ki, İsanın ardınca getməәkdəәn 
utanmayaq?
Gəәləәn dəәfəә yığışanda biz İsanın ölümü barəәdəә mövzunu bitirəәcəәyik. 
Bir-biriniz üçün dua edin ki, imanda böyüyəәsiniz vəә İsa Məәsihin 
ardınca getməәkdəәn utanmayasınız.
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5. Sizin Günahlarınız Üçün İsanın Ölməәsinəә İnanın

İsanın Ölüm Hekayəәsi: 2-ci Hissəә

Müzakirəә üçün sual: 
Rəәbbimizin ölümü haqda olan bu dəәrsin əәvvəәlindəә biz İsanın həәbs 
olunduğu gecəә baş verəәn bəәzi hadisəәləәrəә nəәzəәr yetirdik. İsa Öz 
şagirdləәrindəәn Onunla “oyaq qalıb dua etməәləәrini” xahiş edəәndəә onlar 
nəә etdiyini xatırlayırsınızmı? Yəәhuda nəә etdi? Bəәs Peter nəә etdi?
İndi isəә gəәlin hadisəәnin qalan hissəәsinəә baxaq.

Mark 15:1-15-i oxuyun.
1. Pilat həәr Pasxa bayramında nəә edirdi (6-cı ayəә)?
2. Barabba kim idi (7-ci ayəә)? Bu Pasxada Barabbanın azad edilməәsini 

istəәsinləәr deyəә xalqı kim qızışdırdı (11-ci ayəә)?
3. Kahinləәr hansı səәbəәbdəәn İsanı Pilatın yanına gəәtirdiləәr (9-10-cu ayəә)?
4. Pilat İsa iləә nəә edəәcəәyini soruşanda xalq nəә bağırdı (13-15-cü ayəә)?

Mark 15:16-20-ni oxuyun.
5. ƏӘsgəәrləәrin İsanı necəә təәhqir edib döydüyünü təәsvir edin (16-20-ci 

ayəәləәr).
Mark 15:21-32-ni oxuyun.

6. Onlar İsanı çarmıxa çəәkməәk üçün haraya apardılar (22-ci ayəә)?
ƏӘsgəәrləәr İsaya içməәk üçün nəә verdiləәr (23-cü ayəә)? 
Sizcəә İsa niyəә içməәzdi?

7. İsa kiminləә çarmıxa çəәkilmişdi (27-28-ci ayəәləәr)?
8. İsanın əәtrafındakı xalq onu necəә əәləә salırdı (29-32-ci ayəәləәr)?
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Gəәlin onların İsanın dedikləәrini necəә yanlış anladığına vəә 
Onun nəә üçün çarmıxa getdiyinəә baxaq:

a) Onlar İsanın məәbəәdi dağıdıb üç gündəә tikəәcəәyi barəәdəә 
dediyi sözləәri sitat  gəәtirdiləәr. İsanın bunu deməәkləә nəәyi 
nəәzəәrdəә tutduğunu görməәk üçün Yəәhya 2:18-22-yəә baxın.

b) Onlar başqalarını xilas edib Özünü xilas edəә bilməәdiyini 
deyəәrəәk İsanı əәləә salırdılar. İsanın Özünü çarmıxdan nəә 
üçün xilas etməәdiyini görməәk üçün aşağıdakı ayəәləәri 
oxuyun.

Matta 20:17-19 – İsa başına nəә gəәləәcəәyinəә peyğəәmbəәrlik edirdi?



Mark 15:33-41-i oxuyun.
9. İsa öləәndəә Yerusəәlim yaxınlığındakı yəәhudi məәbəәdindəә nəә baş verdi 

(37-38-ci ayəәləәr)?

Mark 15:42-47-ni oxuyun.
10. İsanın cəәsəәdi iləә nəә edilmişdi?

Lakin bu hekayəәnin sonu deyildir. Növbəәti dəәrsdəә İsanın ölümündəәn 
vəә dəәfnindəәn sonra baş verəәn heyrəәtamiz hadisəәləәrəә baxacağıq.
İsa Məәsihin çarmıxa çəәkilməә hekayəәsi sizəә necəә təәsir etmişdir? 
Qrup iləә fikir vəә hissləәrinizi bölüşün. Bu hekayəә Allahın sizəә olan 
məәhəәbbəәtindəә imanınıza necəә təәsir edir?
Allaha böyük sevgisinəә vəә bizim günahlarımız üçün İsa Məәsihin 
qurbanına görəә birlikdəә şükür edin.

Orada baş  verəәnləәri anlamaq üçün yəәhudi  məәdəәniyyəәtini vəә 
tarixini  bilməәk vacibdir. Yəәhudi məәbəәdi kahinləәrin insanların 
günahına görəә heyvanları qurban gəәtirdikləәri yerdəә idi. İldəә bir 
dəәfəә baş kahin insanların günahına görəә həәmin qurbanı təәqdim 
etməәk üçün quzunun qanını xüsusi otağa, ƏӘn Müqəәddəәs Yerəә, 
aparardı. Ondan başqa, heç kim Allahın Müqəәddəәs Hüzurunun 
olduğu həәmin otağa girəә bilməәzdi. Kahin böyük, qalın pəәrdəәdəәn 
keçəәrəәk həәmin otağa girirdi. Pəәrdəә Allahla aramızda olan ayrılığı 
əәks etdirirdi. İndi isəә, Allahın quzusu, İsa Öz həәyatını bizim 
günahlarımız naminəә qurban verib. İsa öləәn zaman pəәrdəә sanki 
görünməәz əәlləәr iləә başdan aşağıya qəәdəәr iki hissəәyəә bölünmüşdü. 
Sanki Allah insana indi artıq İsa Məәsihin qurbanı vasitəәsiləә 
Allahla barışdığını göstəәrməәk üçün pəәrdəәni cırdı. Tövbəә vəә İsa 
Məәsihəә iman vasitəәsiləә biz günahlarımızın bağışlandığına vəә 
təәmizləәndiyimizəә əәmin ola biləәrik.

 19

Mark 10:44-45 – İsa şagirdləәrinəә nəә etməәk üçün gəәldiyini dedi?
Yəәhya 10:14-18 – İsa nəә etməәyəә səәlahiyyəәti olduğunu dedi 
(17-18-ci ayəәləәr)?
Yəәhya 12:23-33 – İsa 23 vəә 24-cü ayəәləәrdəә öz ölümü haqqında 
peyğəәmbəәrlik edir, ürəәyinin təәşviş içindəә olduğunu izah edir. 
Lakin O, 27 vəә 28-ci ayəәləәrdəә qeyri-adi dua edir. O, Atadan nəә 
istəәyir?



6. İsanın Dirilməәsinəә İnanın vəә ƏӘbəәdi Həәyatı ƏӘldəә Edin

Müzakirəә üçün sual: 
Biz keçəәn iki dəәrsimizdəә günahlarımız üçün İsanın çarmıxda ölümünəә 
nəәzəәr salmışdıq. İsanın ölümü barəәdəә nəә yadınızda qalıb? Mümkün 
qəәdəәr çoxlu xırdalıqları yadınıza salın. 
İndi İsanın ölümünün üçüncü günü idi – Bazar günü səәhəәr tezdəәn idi. 
Gəәlin, baş vermiş heyrəәtamiz hadisəәləәri oxuyaq. 

Yəәhya 20:1-18-i oxuyun. 
1. Məәcdəәli Məәryəәm qəәbrin yanına gəәlib çıxanda onu nəә təәəәccübləәndirdi 

vəә məәyus etdi? (1-2-ci ayəәləәrəә baxın.) O, dəәrhal kiməә gedib söyləәdi? 
2. 3-9-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Peter vəә Yəәhya (“İsanın sevdiyi 

həәvari”) nəә etdi? Onların həәrəәkəәtləәrini təәsvir edin. 
8-ci ayəәyəә əәsasəәn Yəәhya boş qəәbri görəәndəә onun cavabı nəә oldu? 
Həәmin vaxt Peter vəә ya Yəәhya baş verəәnləәri tamlığı iləә başa 
düşmüşdüləәr? 

3. 10-13-cü ayəәləәri oxuyun. Məәryəәm bu dəәfəә qəәbrin içinəә baxanda nəә 
gördü? 

4. 14-18-ci ayəәləәri oxuyun. Kim Məәryəәmin yanına gəәldi? O, nəә vaxt bu 
insanın kim olduğunu bildi? Sizcəә o, indi özünü necəә hiss edirdi? 
Məәryəәmin kəәdəәrinin necəә sevincəә vəә heyranlığa çevrildiyini təәsəәvvür 
edin. Qeyri-mümkün bir şey baş vermişdi!

5. Öz xidməәti dövründəә İsa başqalarını ölüləәrdəәn diriltmişdi. Onun yaxın 
dostu Lazar öləәndəә İsa Lazarın ağlayan bacılarına bu sözləәri demişdi: 
“Dirilməә vəә həәyat Məәnəәm. Məәnəә iman edəәn ölsəә dəә, yaşayar, yaşayıb 
Məәnəә iman edəәn dəә heç vaxt ölməәz. Buna inanırsanmı?” (Yəәhya 
11:25-26) Bu ayəәləәrəә əәsasəәn İsanın dirilməәsinin səәnin vəә məәnim üçün 
nəә məәnası var? 

6. Yəәhya 20:19-20-ni oxuyun. Dirilməә günü İsa daha kimləәrəә göründü? 
O onlara necəә sübut etdi ki, çarmıxa çəәkilmiş İsadır? Həәvariləәr necəә 
cavab verdiləәr? Onların necəә dəә böyük sevincdəә olduqlarını təәsəәvvür 
edəә bilirsinizmi? 

Məәryəәmin hiss etdiyi kəәdəәri təәsəәvvür etməәyəә çalışın. O inanırdı 
ki, İsa Məәsih idi. O, Məәsihi sevirdi vəә Ona xidməәt  edirdi. O, 
Məәsihin dəәhşəәtli ölüm iləә ölməәsinəә dəә baxmışdı. İndi o, Məәsihin 
qəәbrinəә baş çəәkməәyəә gəәlmişdi vəә Onun bəәdəәni orada yox idi! 
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7. İndi 24-29-cu ayəәləәri oxuyun. Həәvariləәr Rəәbbi gördükləәrini 
danışanda Tomas nəә dedi? 
İsa Özünü Tomasa göstəәrəәndəә o nəә cavab verdi? (28-ci ayəә) 29-cu 
ayəәdəә İsa kimin xeyir-dualı olduğunu söyləәyir? 

8. Biz necəә biləәrik ki, İsa ölüləәrdəәn dirilib? O, başqalarına göründümü? 
1 Korinfliləәrəә 15:3-7-ni oxuyun. Dirilməәdəәn sonra İsa kimləәrəә 
görünübsəә, yazıçı (Paul) onların adlarını çəәkir, siz onların adlarını 
sadalayın.  
Eləәcəә dəә Həәvariləәrin Işləәri 1:1-3-ü oxuyun. Dirilməәdəәn sonra İsa 
göyləәrəә qalxmazdan əәvvəәl yer üzündəә neçəә gün olub? Həәmin vaxt 
əәrzindəә O öz həәvariləәrinəә nəә göstəәrmişdi (3-cü ayəә)?  

9. Sizcəә həәvariləәr inandılar ki, İsa həәqiqəәtəәn sağdır? Tarixçiləәr 
düşünürləәr ki, İsanın on iki həәvarisindəәn on nəәfəәri İsaya imanlarına 
görəә öldürülmüşdüləәr. (Yəәhuda özünü öldürmüşdü vəә Yəәhya isəә 
sürgün olunaraq yaşamışdı.) Onlar yalan ola biləәn bir şey üçün ölüməә 
gedəәrdiləәrmi?  

10. İndi Yəәhya 20-ci fəәsiləә baxın vəә 30-31-ci ayəәləәri oxuyun. Yəәhya 
İsanın yer üzündəә həәyatı barəәdəә nəәyəә görəә yazmışdı? O bizim nəәyi 
əәldəә etməәyimizi istəәyir (31-ci ayəә)? 
Siz nəәyəә inanırsınız? Siz inanırsınızmı ki, İsa Allahın qurbanı kimi 
günahlarınız üçün dünyaya gəәlib vəә ölüb? Siz inanırsınızmı ki, O, 
ölüləәrdəәn dirilib vəә ölümün gücünəә qalib gəәlib? ƏӘgəәr inanırsınızsa, 
indi bunu Ona deyin. Bir daha ölümdəәn qorxmalı olmadığınızın necəә 
dəә gözəәl olduğunu düşünün! 
Yəәhya 11:25-26-nı yenidəәn oxuyun. Sizəә təәsvir olunmaz əәbəәdi həәyatı 
həәdiyyəә verdiyinəә görəә İsaya minnəәtdarlığınızı bildirin vəә Onu 
izzəәtləәndirin.  
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7. Məәsihin Nəәyəә Görəә Ölməәli Olduğunu Anlayın
vəә Ona İman Edin

Müzakirəә üçün sual:
Həәyatınızda ümid tapa bilməәdiyiniz qaranlıq vaxtlar haqqında danışa 
biləәrsinizmi? Tamamiləә ümidsizliyəә düşməәkdəәn sizi nəә saxladı?
Bu hekayəә İsanın ölüləәrdəәn dirildiyi gün baş verir.

Luka 24:13-53-ü oxuyun.  
1. 13-16-cı ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Həәvariləәr gəәzəә-gəәzəә yolda söhbəәt 

edəәrkəәn onlara kim yaxınlaşdı vəә birlikdəә getməәyəә başladı? Onlar 
onun kim olduğunu tanıdılarmı? 

2. 17-24-cü ayəәləәri oxuyun. İki həәvari bir-biri iləә nəәyi müzakirəә edirdi?
25-26-cı ayəәləәrdəә İsanın onlara verdiyi cavabı oxuyun. İsa 
təәəәccübləәndi ki, onlar Onun nəәyəә görəә ölməәli olduğunu anlamırlar. 
Onda 27-ci ayəәdəә İsa onlara bunu necəә izah etdi?

3. 26-cı ayəәdəә İsa Özü üçün hansı tituldan istifadəә etdi?

4. Yeşaya İsa doğulmazdan 600 il əәvvəәl yaşamış güclü peyğəәmbəәr idi. 
Yeşaya 52:13-15 vəә 53:1-12-ni oxuyun. Diqqəәt yetirin ki, Yeşayanın 
nəә qəәdəәr peyğəәmbəәrlik sözləәri İsanın ölümü, dirilməәsi vəә 
izzəәtləәnməәsindəә həәyata keçmişdir. 
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“MƏӘSIH” SÖZÜ YƏӘHUDI XALQI ÜÇÜN NƏӘ MƏӘNA DAŞIYIRDI?
Yəәhudi peyğəәmbəәrləәr İsa gəәlməәzdəәn yüz illəәr öncəә “Məәsih”in 
gəәlişi barəәdəә peyğəәmbəәrlikləәr etmişdiləәr. Peyğəәmbəәrlikləәrdəә 
deyilirdi ki, Allah onlar üçün Xilaskar olacaq bir Şəәxs göndəәrəәcəәk. 
Onlar beləә düşünürdüləәr ki, hansısa bir döyüşçü gəәləәcəәk. O şəәxs 
yəәhudi xalqını zülmkarların əәlindəәn xilas edəәcəәk. İndi İsa onlara 
başa salmağa çalışırdı ki, O Məәsihdir. Amma onların əәn böyük 
düşməәni onlara  hökmranlıq edəәn romalılar deyildi. Onları əәsarəәtdəә 
saxlayan günah idi. Onlara Məәsih lazım idi ki, günahlarını yusun.
İsa onlara izah edəәndəә ki, Məәsih ölməәlidir, onda bu sözləәr 
həәvariləәrəә köməәk etdi ki, İsanın ölümünün ümidsiz bir faciəә 
olmadığını anlasınlar. Allah həәr şeyəә nəәzarəәt  edirdi vəә şəәr 
insanların planlarından Öz məәqsəәdləәrini həәyata keçirməәk üçün 
istifadəә etdi. Allah peyğəәmbəәrləәrəә neçəә yüz illəәr əәvvəәl demişdi ki, 
Məәsih xilaskar kimi öləәcəәk. İsa Özü həәvariləәrinəә bir neçəә dəәfəә 
demişdi ki, O, çarmıxa çəәkiləәcəәk vəә yenidəәn diriləәcəәk, amma 
onların ağılları həәləә dəә qaranlıqda idi vəә deyiləәnləәri başa 
düşməәmişdiləәr. 



5. Luka 24-əә baxın vəә 28-35-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Onlar İsanın kim 
olduğunu nəә vaxt bildiləәr (31-ci ayəә)? İsanın yolda həәvariləәrləә söhbəәti 
onlara necəә təәsir göstəәrdi (32-ci ayəә)? 

6. Onlar dəәrhal nəә etdiləәr? Onlar Yerusəәliməә qayıdanda həәvariləәr artıq 
hansı xəәbəәri eşitmişdiləәr (34-cü ayəә)? Təәsəәvvür edin ki, onların əәn 
qaranlıq günü indi necəә dəә əәn izzəәtli günəә çevrilir! 

7. 36-cı ayəәdəә nəә baş verdi? Həәvariləәr nəәyəә görəә qorxdular (37-ci ayəә)?
Həәvariləәr İsanın ölümü üçün yas tuturdular vəә indi O onların 
qarşısında dayanmışdı. ƏӘgəәr siz həәvariləәrdəәn biri olsaydınız, sizcəә 
cavabınız necəә olardı? 

8. İsa onları inandırmalı idi ki, O, ruh deyil. O bunu necəә etdi (38-42-ci 
ayəәləәr)? 

9. O, həәvariləәrinəә ruh olmadığını sübut edəәndəәn sonra ölümü barəәdəә 
səәbəәbi necəә izah etdi (44-47-ci ayəәləәr)?

10. İsa bütün milləәtləәrləә nəәyin vəәz edilməәli olduğunu söyləәyir (47-ci ayəә)? 
Kimin adı (səәlahiyyəәti) iləә bu vəәz edilməәli idi? 

11. Diqqəәt yetirin ki, İsa ölümünün təәkcəә yəәhudiləәr üçün deyil, bütün 
milləәtləәrin bağışlanması üçün olduğunu söyləәyir. (47-ci ayəәyəә yenidəәn 
baxın.) 
Siz inanırsınız ki, İsa sizin üçün ölüb vəә yenidəәn dirilib? Siz 
inanırsınız ki, köhnəә həәyat təәrzindəәn dönəәndəә günahlarınız bağışlanıb? 
İsaya etibar edəәndəә ki, keçmişinizi yusun, sizəә Onda yeni həәyat 
verdiyinəә inanırsınızmı?  

12. Fəәslin sonunda İsanın başına nəә gəәlir (51-ci ayəә)? Həәvariləәr Onun 
göyləәrəә qalxdığını görəәndəә nəә etdiləәr (52-ci ayəә)? 

Həәvariləәr təәkcəә qorxmamışdılar, onlar həәm dəә çaşqınlığa 
düşmüşdüləәr. İsa ölmüşdü, amma indi O, sağ idi. Yəәqin ki, onlar 
bu dəәhşəәtli hadisəәnin nəәyəә görəә baş verdiyinəә təәəәccübləәnirdiləәr.

Diqqəәt  yetirin ki, O, yolla gedəәn iki həәvarisinəә izah etdiyi kimi 
yenəә dəә həәvariləәrinəә ölümü vəә dirilməәsinin ƏӘhdi-ƏӘtiq 
peyğəәmbəәrlikləәrini necəә həәyata keçirdiyini izah edir. Bizim 
günahlarımız üçün onun əәzab çəәkməәsi başlanğıcdan bəәri Allahın 
planı idi. 
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13. Filipililəәrəә 2-ci fəәsli açın 9-11-ci ayəәləәri oxuyun. İsa indi haradadır? 
Bu ayəәləәr bizəә deyir ki, həәr bir kəәs sonda Onun qarşısında diz çökəәcəәk 
vəә Ona ibadəәt edəәcəәk. İndi Xilaskarınız vəә Rəәbbiniz kimi İsaya səәcdəә 
vəә ibadəәt edəәrsinizmi?
ƏӘgəәr siz əәvvəәlləәr bunu etməәmisinizsəә, indi İsaya deyin ki, 
günahlarınızın bağışlanmasında vəә sizəә yeni həәyat verməәsindəә Ona 
etibar edirsiniz. Sizəә gözəәl həәdiyyəә verdiyinəә görəә Ona 
minnəәtdarlığınızı bildirin! 
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8. Allahın Ruhundan Doğulun

Müzakirəә üçün sual
Həәyatımız boyu etdiyimiz şeyləәrdəәn, sizin fikrinizcəә, əәn vacib olanı 
nəәdir?

Yəәhya 3:1-21-i oxuyun.
1. Nikodim kim idi? (1-ci ayəә) O İsa iləә danışmaq üçün gecəә gəәldi (2-ci 

ayəә) vəә eləә görünür ki, o təәk gəәlmişdir. Bunun üçün hansısa səәbəәb 
vardı?

2. Nikodim İsaya nəә dedi (2-ci ayəә)? 
İsanın cavabı nəә idi (3-cü ayəә)?

3. Nikodim İsanın dediyi insan ikinci dəәfəә doğulmalıdır ifadəәsindəәn 
çaşdı. Yenidəәn 4-8-ci ayəәləәri diqqəәtləә oxuyun. 
Öz sözləәriniz iləә İsanın bu fikri Nikodiməә necəә başa saldığını deyin.

4. Nikodim bu yeni fikir barəәdəә həәləә dəә heyrəәtləәnmişdi (9-cu ayəә). 
İsa bu çaşqınlığa necəә cavab verir (10-cu ayəә)? 
Sonra İsa yenidəәn doğulmanı “yerdəәki işləәr” adlandırır (12-ci ayəә). 
Nəә üçün ruhani doğuluş yerdəәki iş kimi adlandırılmalıdır? 

5. 13-15-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Siz Musanın səәhrada ilanı qaldırması 
hekayəәsini eşitmisinizmi? (Bu hekayəәni Saylar 21:4-9 da oxuya 
biləәrsiniz.)
İsa bir şeyi Musanın ilanı qaldırması iləә müqayisəә edir. 
İsa hansı müqayisəәni edir?

6. 16 vəә 17-ci ayəәləәr Müqəәddəәs Kitabın müjdəәsini bir neçəә sözləә aydın 
başa salır. Öz sözləәriniz iləә bu ayəәləәrin nəә dediyini söyləәyin. 
İndi isəә gəәlin bu ayəәləәrəә hissəәləәrləә baxaq:

• Oğlunu dünyaya göndəәrməәk üçün Allahı həәrəәkəәtəә gəәtirəәn səәbəәb 
nəә oldu? 

• Allah Oğulu məәqsəәdləә göndəәrdi. Məәqsəәd nəә idi? 

• Oğuldan əәbəәdi həәyatı kim əәldəә edəә biləәr?

• Allahın Öz Oğlunu dünyaya göndəәrməәsinəә nəә səәbəәb olmamışdır?
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Yəәhya 3:18-21-i oxuyun.
7. Sizcəә, 19-21-ci ayəәləәrdəәki “Nur” sözü nəә deməәkdir? 

Öz həәyatınız barəәdəә düşünün. Siz Allahın nurundan necəә 
gizləәnmisiniz?

Yəәhya 12:44-50-ni oxuyun
8. İsa nəә üçün dünyaya gəәldi (46-cı ayəә)?

Bizim İsa Məәsihəә inanmağımız nəә deməәkdir (44-45-ci ayəәləәr)?
Bu şeyləәri danışmağı İsaya kim əәmr etmişdir (49-50-ci ayəәləәr)?

9. İsa bu dəәrsdəә başa salır ki, əәgəәr biz Allahın padşahlığını görməәk 
istəәyiriksəә, onda yenidəәn doğulmalıyıq. Allah Öz böyük sevgisi iləә 
bütün insanlara öz günahlarından dönməәyi vəә öz günahlarının 
bağışlanması üçün İsa Məәsih qurbanına etibar etməәyi əәmr edir. 
Bundan sonra onlar  Müqəәddəәs Ruhun onların həәyatlarına gəәlməәsini 
vəә onlara yeni doğuluş verməәsini yaşayacaqlar. 
Allahın Müqəәddəәs Ruhun gəәlib daxilindəә yaşayanda baş verəәn yeni 
doğuluşu yaşamısınizmı? İndi buna hazırsınız?

19-cu ayəә deyir ki, “dünyaya nur gəәldi”. Çox adamlar Məәsihin 
nurundan qaçırlar. Onlar Onun Ruhunun onları təәmizləәməәsini vəә 
yeni həәyat verməәsini rəәdd edirləәr. Amma bilmirləәr ki, onlar 
əәslindəә Allahın sevgisindəәn qaçırlar. ƏӘgəәr onlar Ondan qaçmağı 
dayandırsalar vəә dönüb Məәsihəә gəәlsəәləәr, onda onlar İsanın Niko-
diməә başa saldığı kimi yenidəәn doğulacaqlar. Bu tövbəә vəә iman 
adlanır. Başqa sözləә desəәk, onlar Müqəәddəәs Ruhdan gəәləәn yeni 
həәyatı kəәşf edəәcəәkləәr. Onlar bağışlanma vəә məәrhəәməәt  əәldəә 
edəәcəәkləәr.
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9. Yaxşı Vəә Nəәcib Ürəәkləә Kəәlamı Qəәbul Edin

Səәpiləәn Toxum Məәsəәli

Müzakirəә üçün sual: 
Sizcəә, Allah niyəә gözəә görünməәzdir? Nəәyəә görəә O Özünü vəә Öz 
həәqiqəәtini dünyaya açıb göstəәrmir? 

Matta 13:1-17-ni oxuyun.
1. İsa öyrəәtməәk üçün qayığa mindi. Niyəә (2-ci ayəә)?
2. 4-9-cu ayəәləәrəә yenidəәn baxın. ƏӘkinçi toxum səәpir. Toxumun düşdüyü 

4 yerin adını çəәkin. Həәr növ torpaqda olan toxumlarla nəә baş verir?
3. Sizcəә, bu hekayəәdəә İsa nəә öyrəәtməәk istəәyirdi? 
4. 13-15-ci ayəәləәr üzəәrindəә düşünün. Niyəә İsa insanlara məәsəәlləәr iləә 

danışır?
5. ƏӘgəәr insanlar həәqiqəәtəәn öz gözləәrini vəә qulaqlarını istifadəә etsəәləәr vəә 

Allahın işini başa düşməәyəә çalışsalar, nəә baş verəәr (15-ci ayəә)? 
İsanın məәsəәlləә bağlı açıqlamasını oxuyun. (Matta 13:18-23)

6. Bu hekayəәdəә toxum nəәyi ifadəә edir? (19-cu ayəәyəә baxın.)
İsa yol kəәnarında toxumları yeyəәn quşları təәsvir etməәkləә, iblisin 
ürəәyimizdəәn həәqiqəәt kəәlamını çıxardıb aparmasını göstəәrir. Allah 
kəәlamını eşidəәndəә, iblisin bunu bizdəәn oğurlamasının qarşısını almaq 
üçün bizəә nəә lazımdır? Niyəә bu beləә vacibdir?

7. 6-cı ayəәdəә isti günəәş kiçik bitkiləәri yandırdı. Günəәş nəәyi ifadəә edir 
(21-ci ayəә)? Bitki niyəә soldu? 
Məәsihdəә olan kökünüz nəә qəәdəәr dəәrindir? 
Kökünüzü daha da dəәrinəә salmaq üçün siz nəә edəә biləәrsiniz? 

8. Bu hekayəәdəә tikanlar nəә edir (7-ci ayəә)? Tikanlar nəәyi ifadəә edir (22-ci 
ayəә)?

9. İsa dedi ki, nəәyinsəә qeydinəә qalmaq xoş xəәbəәri insanın əәlindəәn alır. 
Necəә (22-ci ayəә)?
Allaha etibar etməәkdəәn sizi saxlayan bir qayğılarınız var? Onların 
sizin imanınızı əәlinizdəәn almaması üçün siz onlara necəә qalib gəәləә 
biləәrsiniz? (Filipililəәrəә 4:6-7-yəә baxın.) 

10. 22-ci ayəәdəә İsa deyir ki, zəәnginlik aldadıcıdır. Zəәnginlik bizəә necəә 
“yalan danışır”? Yalnız varlılar bu yalana qulaq asır? Siz bu yalanlara 
qulaq asırsınız? 
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11. Bəәrəәkəәtli  (münbit) torpaq nəәdir (23-cü ayəә)? Bu məәsəәləә, həәmçinin 
Mark 4 vəә Luka 8-dəә rast gəәlinir. Görünür, İsa öz səәyahəәtindəә bu 
məәsəәli çox işləәtmişdir. Mark vəә Luka bəәrəәkəәtli(münbit)  torpağın 
başqa vacib təәrkib hissəәləәri haqda yazıblar. Onlar hansılardır? (Mark 
4:20 vəә Luka 8:15-i oxuyun.) Siz bu keyfiyyəәtləәrdəә böyüməәyi 
arzulayırsınız? 

12. İsa üçün “səәməәrəә verməәk” nəә deməәkdir? Bir çoxları özləәrini İsanın 
ardıcılları olduğunu bəәyan edir, amma onların həәyatı bunu göstəәrmir. 
ƏӘgəәr biz heç vaxt İsa üçün yaxşı bəәhrəә vermiriksəә, bizim imanımız 
həәqiqidir?

13. ƏӘgəәr siz, sizi təәmsil edəәn torpağı seçsəәydiniz, hansını seçəәrdiniz? 
Niyəә? Sizin imanınızın böyüməәsinəә nəә maneəә yaradır? Siz bununla 
bağlı nəә edəә biləәrsiniz? Buna görəә dua etməәk üçün indi vaxt ayırın.  
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10. Tövbəә Edin Vəә Götürdüyünüzü Geri Qaytarın

Müzakirəә üçün sual:
İsa Məәsih barəәdəә ilk dəәfəә eşitdiyiniz vaxtı düşünün. Onun barəәdəә nəә 
cəәlbedici gəәldi sizəә?

Luka 19:1-10-u oxuyun. 
1. 2-4 cü ayəәləәrdəә İsa iləә tanış olmasından əәvvəәl Zakkay barəәdəә nəә 

öyrəәnirik? 
2. 3-cü ayəә bizəә deyir ki, Zakkay İsanı görməәyəә həәvəәsli idi. Yəәqin ki, o 

möcüzəәləәr edəәn vəә gözəәl həәqiqəәtləәr öyrəәdəәn böyük adam haqqında 
eşitmişdi. Siz heç eləә bir adam iləә rastlaşmısınızmı ki, o İsa barəәdəә nəә 
isəә öyrəәnib vəә daha çox öyrəәnməәyəә həәvəәslidir? Onlara Onun haqqında 
daha çox öyrəәnməәyəә necəә köməәk edəә biləәrsiniz? 

3. Sizcəә, Zakkay İsanın onun evinəә gəәləәcəәyini gözləәyirdi? 
Cavabınızı izah edin.

4. İsa Zakkayın evinəә daxil olanda Öz adına görəә necəә risk etdi? 
İsa evəә daxil olanda insanlar nəә dediləәr (7-ci ayəәyəә)?

5. Qeybəәt ürəәkləәrimizəә qorxu qoymaq üçün  Şeytanın bizim 
cəәmiyyəәtimizdəә istifadəә etdiyi güclü qüvvəәdir. İnsanların qeybəәti İsanı 
Zakkayın evinəә getməәkdəәn saxladımı?
İsa insanların nəә dedikləәri barəәdəә, yaxud nəә fikirləәşdikləәrindəәn 
qorxdumu? Qeybəәtin ehtiyac içindəә olan adama köməәk etməәkdəәn sizi 
saxlamasına izn verirsinizmi? 

6. Yəәhudiləәr İsanı müqəәddəәs bir adam kimi gorürdüləәr. Onlar 
fikirləәşirdiləәr ki, O heç vaxt “günahkar” adamın evinəә daxil olmaz. 
Onlar Allah vəә Onun günahkarlar barəәdəә qayğısı haqqında hansı səәhv 
fikirləәrəә malik idiləәr? (Həәvari Paulun Timoteyəә 1-ci məәktubu 1:15-əә  
baxın.) 

7. Zakkay İsanı axtarırdı, amma o dəәrk etdi ki, İsa da onu axtarırdı. Siz 
İsa Məәsih barəәdəә digəәrləәri iləә bölüşəәndəә, İsanın həәləә dəә insanları 
axtarmasını bilməәyinəә köməәk edir? 

Qeyd:  Vergi yığanlar Yəәhudiləәri idarəә edəәn Romalılara işləәyəәn 
Yəәhudiləәr idiləәr. Yəәhudiləәr onları “günahkarlar” adlandırırdılar, 
çünki onlar Romanın təәləәb etdiyindəәn daha çox vergi götürməәkləә 
zəәngin olmuşdular. Onlar əәlavəәni özləәrinəә saxlayırdılar. 
Ümumiyyəәtləә, onlar başqa Yəәhudiləәr təәrəәfindəәn nifrəәt edilirdiləәr.
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Bütün itmiş insanları – həәtta cəәmiyyəәtin xor baxdığı insanları beləә, 
axtarmaqda siz necəә İsa kimi ola biləәrsiniz?

8. İndi Luka 19:8-ci ayəәdəә Zakkayın dediyini oxuyun. O günahdan 
həәqiqəәtəәn döndüyünü vəә yeni həәyat yaşamaq istəәdiyini necəә göstəәrdi? 
Onun üçün daha çox nəә vacibdir – onun pulu, yoxsa Allah iləә 
münasibəәti?

9. Sizcəә, Allah nəә üçün bu qanunu vermişdir? İnsanlar etdikləәri 
günahların əәvəәzini geri ödəәsəәydiləәr, cəәmiyyəәtdəә nəә baş verəәrdi? 
Geri ödəәməә günahlı adamı necəә bəәrpa edəә biləәr? Sizcəә, bu ona qarşı 
günah işləәtmiş adam iləә dağılmış münasibəәtləәri dəә bəәrpa edəә biləәrmi? 
Necəә?
Sizcəә, insanlar Zakkaydan öz pullarını geri alanda necəә hiss edirdiləәr?

10. 9 vəә 10-cu ayəәləәri oxuyun. İsa nəә dedi? Xilas Zakkayın evinəә necəә 
gəәldi?

11. Bəәzəәn biz fikirləәşirik ki, tövbəә yalnız günahlı insan vəә Allah 
arasındadır. Amma bu hekayəә göstəәrir ki, tövbəә həәmçinin günahlı 
insan vəә onun günahına görəә yaralanan adam arasındadır. ƏӘgəәr öz 
günahımıza görəә həәqiqi kəәdəәrimiz varsa, onda bunu düzgün etməәk 
üçün biz əәlimizdəәn gəәləәn həәr şeyi edəәcəәyik. 
Keçmiş günahlarınızla kimisəә heç incitmisinizmi? Kimdəәnsəә səәhv 
olaraq pul, yaxud kimdəәnsəә başqa nəәsəә götürmüsünüzmü? Heç nəәsəә 
dağıtmısınızmı ki, ona görəә əәvəәzini ödəәməәli idiniz? ƏӘgəәr beləәdirsəә, 
onda siz günahınızdan həәqiqəәtəәn tövbəә etdiyinizi onlara necəә göstəәrəә 
biləәrsiniz? Geri ödəәməәk üçün Allahdan sizin nəә etməәli olduğunuzu 
göstəәrməәsini diləәyin.

Qeyd: ƏӘhdi-ƏӘtiqdəә beləә bir qanun var idi ki, əәgəәr bir adam başqa 
bir adamdan nəә isəә oğurlayıbsa, yaxud qeyri-saleh yolla ondan 
pul götürübsəә, (zorla, yalanla vəә.s) o götürdüyünü tamlıqla geri 
ödəәməәlidir vəә əәlavəә iyirmi faizdəә üstündəә ödəәməәlidir. Bu geri 
qaytarmaq deməәkdir. 
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11. Ataya Hörməәt Etdiyiniz Kimi Oğula Da Hörməәt Edin

İsa Özü Haqda Nəә Deyirdi? 
Başqaları Onun Haqqında Nəә Deyirdi? 1-ci Hissəә

Müzakirəә üçün sual: 
Siz əәminsiniz ki, İsaya imanınız doğru yoldur? ƏӘgəәr kimsəә sizdəәn 
soruşsa ki, Məәsihəә, İsaya nəәyəә görəә inanırsınız, onda onlara nəә cavab 
verəәrdiniz? 

Yəәhya 5:1-15-i oxuyun. 
1. 1-9-cu ayəәləәrdəә İsanın göstəәrdiyi gözəәl möcüzəәni təәsvir edin. 

Yəәhudi rəәhbəәrləәri kişinin şəәfa almasına görəә şad idiləәrmi? Onlar nəәyəә 
görəә incimişdiləәr? (16-cı ayəәni dəә oxuyun.) 

İndi 16-30-cu ayəәləәri oxuyun. 
2. 17 vəә 18-ci ayəәləәrəә yenidəәn baxın. Yəәhudi rəәhbəәrləәr İsanı nəәyəә görəә 

öldürməәk istəәyirdiləәr? 
3. 19-23-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın fikrincəә O, möcüzəәləәri 

törəәtməәk üçün qabiliyyəәti (səәlahiyyəәti) haradan əәldəә edib? 
4. İsa Atanın ona verdiyi hansı iki şeyi edir (21- 22-ci ayəәləәr)? Bu şeyləәri 

etməәyi Ata İsaya nəәyəә görəә verib (23-cü ayəә)? 
5. Allaha, göyləәrdəәki Atanıza hörməәt edirsinizmi? Siz inanırsınız ki, O 

həәm dəә Oğula, İsaya hörməәt etməәyinizi istəәyir? Biz İsaya hörməәt 
etməәsəәk, Allaha həәqiqəәtəәn hörməәt edəә biləәrikmi (23-cü ayəә)?

6. 24-30-cu ayəәləәri oxuyun. İsanın sözləәrini eşidəәn vəә Allahın göndəәrdiyi 
Şəәxsəә iman edəәnləәrəә nəә olacaq (24-26-cı ayəәləәr)? 
26-27-ci ayəәləәrdəә İsa Atanın Ona verdiyi iki şeyi təәkrarlayır. Onlar 
nəәləәrdi? 
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Allah bizi İsanın kimliyi barəәdəә səәmimi suallarımıza vəә 
şübhəәləәrimizi görəә ittiham etmir. Ona görəә dəә İsa bu şeyləәr 
haqqında həәvariləәrinəә danışmışdı. O, həәtta imansız, ikiüzlü 
fariseyləәrin Ona iman etməәləәri üçün onlara köməәk etməәyəә 
çalışmışdı. Bu dəәrsin qalan hissəәsi bizəә yardım edəәcəәk ki, nəәyəә 
görəә Ata Allaha etibar etdiyimiz kimi İsaya da etibar edəә 
biləәcəәyimizi başa düşəәk.  



Buraya qəәdəәr biz İsanın imansız yəәhudiləәrəә Özü barəәdəә dediyi üç şeyi 
görürük: 1) Allah Onun Atasıdır, deməәli, O, Allah iləә bəәrabəәrdir; 2) 
Onun Özündəә həәyat var vəә Ona iman edəәnləәrəә həәmin həәyatı verir; 3) 
Ona bütün insanları mühakiməә etməәk üçün səәlahiyyəәt verilib.  
İsa indi kim olduğu barəәdəә başqa şəәhadəәtlikləәrdəәn danışmağa başlayır. 

İndi 31-35-ci ayəәləәri oxuyun. 
7. Bir çox yəәhudiləәr inanırdılar ki, vəәftizçi Yəәhya güclü peyğəәmbəәrdir. 

O, güclü vəәzi iləә çoxlu sayda yəәhudini Allaha gəәtirmişdi. İsa Yəәhyanın 
şəәhadəәtliyi barəәdəә nəә demişdi (33-cü ayəә)?

8. Gəәlin, Yəәhyanın İsa haqqında şəәhadəәtliyinəә baxaq. Yəәhya 1-ci fəәsli 
açın vəә 29-34-cü ayəәləәri oxuyun. 29-cu ayəәdəә Yəәhya İsanı kim 
adlandırır? 
İsa Yəәhyadan sonra doğulmuşdu. 30-cu ayəәdəә Yəәhya nəә deyir? 

9. 32-34-cü ayəәləәri oxuyun. Allah Yəәhyaya İsa barəәdəә nəә demişdi (33-cü 
ayəә)? Yəәhyanın İsa barəәdəә sonuncu şəәhadəәtliyi nəә idi (34-cü ayəә)? 

10. İsanın kimliyi haqda bu iki parçadan öyrəәndikdəәn sonra indi siz Onun 
haqda nəә düşünürsünüz? ƏӘgəәr İsanın kim olması haqda səәmimi 
suallarınız varsa, onları Allaha deyin. Ondan həәqiqəәti öyrəәnməәkdəә sizəә 
yardım etməәsini xahiş edin. 
Növbəәti dəәfəә biz Yəәhyanın müjdəәsi 5-ci fəәslin ikinci hissəәsini 
öyrəәnəәcəәyik. Orada biz İsa haqda daha çox şəәhadəәtləәr görəәcəәyik.
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12. Ataya Hörməәt Etdiyiniz Kimi Oğula da Hörməәt Edin

İsa Özü Haqda Nəә Deyirdi? 
Başqaları Onun Haqqında Nəә Deyirdi? 2-ci hissəә

Müzakirəә üçün sual: 
Bu dəәrsin 1-ci hissəәsindəә biz Yəәhya 5:1-35 vəә Yəәhya 1:29-34 oxuduq. 
Bu iki parçanı yenidəәn oxuyun. Yəәhya 5-ci fəәsildəә Özünün kim olması 
haqda İsa insanlara nəә dedi? Yəәhya 1-ci fəәsildəә Vəәftizçi Yəәhya İsa 
haqda nəә deyir?

Yəәhya 5:36-47-ni oxuyun.
1. 36-40-cı ayəәləәr İsanın kim olduğu barəәdəә başqa 3 şəәhadəәtlikdəәn 

danışır. Bu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 36-cı ayəәyəә əәsasəәn Yəәhyanın 
şəәhadəәtliyindəәn üstün olan şəәhadəәtlik nəәdir? 

2. ƏӘhdi-Cəәdiddəә oxuduğunuz İsanın törəәtdiyi möcüzəәləәrdəәn bəәziləәrini 
sadalayın. Bu möcüzəәləәr Onun Allah Oğlu olduğunu necəә göstəәrir? 
Bunun haqqında düşünün: İnsanlar deyəә biləәrləәr ki, Yəәhya İsanın 
Allah Oğlu olduğunu deməәkləә cahil vəә ya dəәlidir. Amma onlar bu 
heyrəәtamiz möcüzəәləәrin açıq-aşkar Allahdan bir əәlaməәt olduğunu necəә 
rəәdd edəә biləәrləәr? 

3. İsanın kimliyi barəәdəә başqa iki şəәhadəәtlik hansıdır? (37 vəә 39-cu 
ayəәləәri oxuyun. Matta 3:16-17-ci ayəәləәrəә dəә baxın.)

4. 41-47-ci ayəәləәri oxuyun. Yəәhudiləәri İsaya iman etməәkdəәn saxlayan 
hansı şeyləәr idi (42 vəә 44-cü ayəәləәr)? 
Sizin üçün daha vacib nəәdir — başqa insanların təәrifi, yoxsa Allahın 
təәrifi?

5. İsa haqqında olan müxtəәlif şəәhadəәtlikləәr üzəәrindəә düşünməәk üçün bir 
neçəә dəәqiqəә vaxt ayırın.

• İsanın Özü haqqında öz sözləәri (Yəәhya 5:17, 19-23) 

• Vəәftizçi Yəәhyanın sözləәri (Yəәhya 1:29 vəә 34)

Qeyd: Bir çox ƏӘhdi-ƏӘtiq hekayəәləәri vəә peyğəәmbəәrlikləәri İsa 
haqqında danışır. Ona görəә dəә ƏӘhdi-Cəәdidi yazanlar çox vaxt  beləә 
sözləәrdəәn istifadəә edirləәr: “Peyğəәmbəәrin dediyi kimi…” İsa deyir 
ki, O, həәmin peyğəәmbəәrlikləәri həәyata keçirir. Yəәhudiləәr deyir ki, 
onlar Kəәlama inanırlar, amma onlar nəәyi etmirləәr (40-cı ayəә)?
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• İsanın möcüzəәli işləәri (Yəәhya 5:36) 

• Ata Allah (Yəәhya 5:37 vəә Matta 3:16-17) 

• Kəәlam, ƏӘhdi-ƏӘtiq peyğəәmbəәrlikləәri (Yəәhya 5:39) 
Bu dəәrs sizəә İsanın həәqiqəәtəәn kim olduğunu görməәk üçün necəә köməәk 
edib? 

6. İsa haqqında nəәyəә inanırsınız? Siz inanırsınız ki, O, günahlarımızın 
qurbanı kimi Öz həәyatını verməәk üçün dünyaya gəәlmiş Allah 
Oğludur? Bu gün dua edin vəә Allahdan xahiş edin ki, şübhəәləәrinizəә 
qalib gəәlməәkdəә sizəә yardım etsin. Ona deyin ki, siz həәyatınız iləә həәm 
Atanı, həәm dəә Oğulu şəәrəәfləәndirməәk istəәyirsiniz. 
Aşağıda İsanın Özü haqqında danışdığı Kəәlamdan bəәzi ayəәləәr var. 
Təәklikdəә vəә ya bir qrup halında onları oxumaq vəә onlar üzəәrindəә 
düşünməәk üçün vaxt ayırın. İsa Məәsih haqqında ayəәləәrin nəә 
söyləәdiyini düşünün. Yadda saxlayın, O bizi Ona İNANMAĞA çagırır. 
Bu intellektual iman deyil, bu o deməәkdir ki, biz Ona Xilaskarımız vəә 
Rəәbbimiz kimi bütün həәyatımızı təәslim edirik. Bu ayəәləәrin bəәziləәrini 
əәzbəәrləәməәk yaxşı olardı. 
Yəәhya 6:48-51 Yəәhya 10:37-38
Yəәhya 7:37-39 Yəәhya 11:25-26
Yəәhya 8:12 Yəәhya 14:6-11
Yəәhya 8:48-59
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“Mən sizi tövbəniz üçün su ilə vəftiz edirəm, 
amma məndən sonra Gələn məndən daha qüdrətlidir. 
Mən Onun çarıqlarını daşımağa belə, layiq deyiləm. 

O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.” 
Vəftizçi Yəhya, Matta 3:11
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VƏӘFTİZ OLUN

Peter onlara cavab verdi: “Tövbəә edin, hamınız İsa Məәsihin adı 
iləә vəәftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq vəә bəәxşiş olaraq 

Müqəәddəәs Ruhu alacaqsınız.” (Həәvariləәrin İşləәri 2:38)

Həәr il bütün dünyada İsa Məәsihin milyonlarla ardıcılı vəәftiz olunur. İsa 
bütün iman edəәnləәrəә su vəәftizini keçməәyi əәmr etmişdir.

Bəәs niyəә? Su iləә vəәftiz nəә deməәkdir?

Bu bölməәdəә su iləә vəәftiz barəәdəә bəәzi dəәrsləәr vəә İsanın bizim üçün etdiyi 
daha möhtəәşəәm bir vəәftiz – Müqəәddəәs Ruhla vəәftiz barəәdəә bəәzi dəәrsləәr vardır. 
İsanın Müqəәddəәs Ruh barəәdəә dedikləәrini öyrəәnməәk imanlılar üçün çox 
vacibdir. İsa Müqəәddəәs Ruhu bizəә Onun naminəә yaşamağa vəә Onun şahidləәri 
olmağa qüvvəәt verməәsi üçün göndəәrdi.

ƏӘhdi-Cəәdid bunları imanlılara başa salır ki, onlar məәlumatsız qalmasınlar. 
İsa sizin Onun həәyatının tamlığında yaşamağınızı istəәyir.

Bu bölməәni oxuyun vəә İsaya itaəәt edin. Siz mütləәq dəәyişəәcəәksiniz! 
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13. Su Iləә Vəәftiz Olun Vəә Yeni Həәyatı Yaşayın!

1-ci Hissəә: Yəәhyanın Tövbəә Vəәftizi

Müzakirəә üçün sual: 
İsa bütün dünyadakı Öz şagirdləәrinəә vəәftiz olmağı əәmr etdi. Siz heç 
vəәftiz görmüsüz? ƏӘgəәr görmüsünüzsəә, onun haqda fikirləәrinizi qrupda 
bölüşün.

Giriş: Vəәzftiz İsanın Cəәmiyyəәtinin həәyatında çox vacib hissəәdir. Bu, İsaya 
yenicəә iman etmiş şəәxsin öz köhnəә günahlı həәyatından əәl çəәkib İsada 
yeni həәyata başlamasının şahidləәrəә göstəәrməәsi üsuludur. Biz ƏӘhdi-
Cəәdiddəә ilk dəәfəә vəәftiz haqda oxuyanda görürük ki, Vəәftizçi Yəәhya öz 
günahlarından tövbəә edəәn (dönəәn) insanları vəәftiz edir. İsanın ölümü 
vəә dirilməәsindəәn sonra Ona iman edəәn insanlar Ata, Oğul (İsa) vəә 
Müqəәddəәs Ruh adı iləә vəәftiz oldular. Bu dəәrsin 1-ci hissəәsi Yəәhyanın 
vəәftizi haqda danışır. 2-ci hissəә isəә İsanın əәmr etdiyi vəә Həәvari Paulun 
təәsvir etdiyi vəәftiz haqda danışır. Bu dəәrsləәr birgəә olaraq beləә ruhani 
həәrəәkəәtin rəәmziliyini vəә vacibliyini anlamaqda köməәk edəәcəәkdir.

Luka 3:1-20-ni oxuyun.
1. 4-cü ayəә deyir ki, Vəәftizçi Yəәhya İsanın gəәlişi üçün yolu hazırlayırdı. 

O bunu necəә edirdi (3-cü ayəә)? “Günahların bağışlanması üçün tövbəә 
edib vəәftiz olunmaq” ifadəәsini siz necəә başa düşürsünüz? 

2. Mark 1:4-5-ci ayəәləәrdəә Yəәhyanın yanına gedəәn xalq öz günahlarını 
vəәftiz olaraq etiraf edirdiləәr. ƏӘksəәr insanlar Adəәm vəә Həәvva kimi öz 
günahlarını etiraf etməәk deyil, onları gizləәtməәk istəәyirləәr. Sizcəә, 
günahlarımızı etiraf etməәyimiz nəә üçün vacibdir?

3. Yəәhyanın İsrail xalqına vəәz etdiyi sözləәr səәrt idi, yoxsa mülayim? O 
insanları nəә adlandırdı? (Luka 3:7-ci ayəәni yenidəәn oxuyun.) O nəәyin 
gəәlməәsindəәn danışırdı (7-ci ayəә)?
Sizcəә, dünyadakı əәksəәr xalqlar Allahın qəәzəәbinin gəәləәcəәyindəәn 
xəәbəәrdardırlar? 
Sizin fikrinizcəә, Allah bu dünyadakı hansı şeyləәrəә qəәzəәbləәnməәlidir?

4. İsrail xalqı İbrahimin nəәsli idi vəә onlar bununla fəәxr edirdiləәr. Onlar 
düşünürdüləәr ki, Yəәhudi olmaq onları Allahla barışdırır. Yəәhya bu 
haqda onlara nəә dedi (8-ci ayəә)? Yəәhyanın yazdığına görəә onların 
milliyəәti onları Allahın gözündəә xüsusi edirdi?
Bizim milliyəәtimiz vəә ya hansı dinəә məәxsus xalqın içindəә 
doğulmağımız bizi Allahla barışdırırmı?
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5. Yəәhya yaxşı bəәhrəә verməәyəәn ağaclar haqda danışdı. Həәmin ağaclara 
nəә olacaq (9-cu ayəә)?

6. 10-14-cü ayəәləәri oxuyun. Yaxşı bəәhrəә verməәləәri üçün nəә etməәli 
olduqlarını sual verəәn kəәsləәrəә Yəәhya nəә məәsləәhəәti verdi? Yəәhyanın bu 
ayəәləәrdəә söyləәdiyi yaxşı bəәhrəәləәri insanlar versəәydiləәr bu günün 
cəәmiyyəәtindəә nəәləәr baş verəәrdi?

7. 15-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. İnsanlar Yəәhyanın Məәsih ola biləәcəәyini 
düşünürdüləәr. Məәsih Yəәhudi xalqının gözləәdiyi Xilaskar idi. Allah 
peyğəәmbəәrləәr vasitəәsiləә vəәd vermişdi ki, o gəәləәcəәkdir.
16-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. Yəәhya dedi ki, onun özündəәn daha 
qüdrəәtli birisi gəәləәcəәkdir. O başqa növ vəәftiz gəәtirəәcəәkdi. Bilirsiniz 
Yəәhya kim haqda danışırdı? Bu şəәxs hansı növ vəәftiz gəәtirəәcəәkdi?  
(Başqa bir dəәrsimizdəә Müqəәddəәs Ruh iləә vəәftiz olunmaq haqda daha 
dəәrindəәn danışacağıq.) 

8. 17-18-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Sizcəә, Yəәhyanın haqqında danışdığı 
“taxıl” nəәdir? “Küləәş” nəәdir? 17-ci ayəә hökm gününü necəә təәsvir edir?
18-ci ayəәyəә baxın. Yəәhyanın sözləәrini necəә “xoş xəәbəәr” (Müjdəә) 
adlandırmaq olar? 

9. İndi isəә Mark 1-ci fəәsli açın vəә 4-5-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Böyük 
insan kütləәsi Yəәhyanın vəәz etdiyi xoş xəәbəәri eşitməәk üçün onun 
yanına axışırdılar vəә çoxları vəәftiz olurdular. Beləә vəәftiz camaat 
arasında göstəәriləәn tövbəәnin vəә Allahın bağışlamasına iman etməәyin 
əәlaməәtidir vəә bu yeni həәyat təәrzinin başlanğıcını göstəәrirdi.
Lakin Yəәhyanın vəәftizi yalnız başlanğıc idi. Təәxminəәn eləә o vaxtlarda 
İsa Özünün ölüm, dirilməә vəә Səәmavi Səәltəәnəәtəә qayıdıb getməәsi iləә 
sona yetəәn üç illik xidməәtini başladı. Bu hadisəәləәrdəәn sonra vəәftiz 
yalnız tövbəәyəә əәlaməәt kimi qalmadı. O həәmçinin bizim günahımız 
üçün İsanın qurban verməәsinəә iman etməәyimizin əәlaməәtinəә 
çevrilmişdir. Bu dəәrsin 2-ci hissəәsi bu haqda daha geniş danışır.
Siz vəәftiz olmusunuz? ƏӘgəәr olmamısınızsa, İsaya itaəәtkarlıq 
göstəәrəәrəәk bu addımı atmağa razısınızmı? Bundan sonra 2-ci hissəәni 
öyrəәnəәnəә qəәdəәr vaxt ayırıb bu haqda dua edin.
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14. Su Iləә Vəәftiz Olun Vəә Yeni Həәyatı Yaşayın!
2-ci Hissəә: İsanın Adı Iləә Vəәftiz Olun

Müzakirəә üçün sual: 
1-ci hissəәnin dəәrsindəәn vəәftizçi Yəәhya barəәdəә nəә yadınızda qalıb? O, 
Məәsihin gəәlişi üçün yolu necəә hazırladı? 
Bu dəәrsdəә biz vəәftiz olunmağın nəәyəә görəә vacib olduğuna vəә onun 
məәnasına diqqəәt yetirəәcəәyik.

MƏӘN NiYƏӘ VƏӘFTiZ OMALIYAM?  

İsaya iman edəәn insanlar vəәftiz olunmalıdırlar, çünki İsa bunu əәmr 
edib.

Matta 28:18-20-ni oxuyun.
1. Bu, İsa göyləәrəә qalxmazdan əәvvəәl həәvariləәrinəә söyləәdiyi sonuncu əәmr 

idi.
19-20-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsa göyləәrəә gedəәndəәn sonra həәvariləәr 
nəә etməәli idi? Həәvariləәr şagirdləәr edəәndəә onlar iləә nəә etməәli idiləәr? 
(ƏӘvvəәlcəә 19-cu ayəәyəә, sonra isəә 20-ci ayəәyəә baxın.)
Yeni imanlılar kimin adı iləә vəәftiz olunmalı idiləәr? 

Həәvariləәrin İşləәri 2:37-41-i oxuyun.
2. Yəәhudiləәrin vacib bayramı olan ƏӘllinci Gün bayramı zamanı Peter İsa 

barəәdəә böyük izdihama vəәz etmişdi. Peter izdihama nəә etməәli 
olduqlarını söyləәdi? (38-ci ayəәyəә baxın.) Həәmin gün nəә qəәdəәr insan 
itaəәt etdi vəә Məәbəәdəә qoşuldu? 
Bəәzi insanlar düşünürləәr ki, vəәftiz olunmağa hazır olmazdan əәvvəәl 
onlar uzun müddəәt imanlı olub imanda güclü olmalıdırlar. Həәvariləәrin 
İşləәrindəә bu fəәsildəә onlar iman edəәndəәn nəә qəәdəәr sonra vəәftiz 
olundular?
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Vəәftiz olunmaq o deməәk deyil ki, biz yetkinliyəә çatmışıq vəә ya 
kamil olmuşuq vəә bundan sonra heç vaxt günah etməәyəәcəәyik. 
ƏӘslindəә vəәftiz göstəәrir ki, biz yeni həәyatı yaşamağa 
BAŞLAYIRIQ. Biz şahidləәr qarşısında deyirik: “Bu gün məәn 
qəәrara gəәlirəәm ki, daha özüm üçün yaşamayacağam. Məәn 
günahlarımın bağışlanması üçün İsaya etibar edirəәm. O məәnim 
Rəәbbim vəә Xilaskarımdır. Bu gündəәn etibarəәn məәn Onu 
izzəәtləәndirəәcəәyəәm vəә Ona itaəәt  edəәcəәyəәm.” Vəәftiz zahiri bir 
əәlaməәt olaraq, bizim İsa vasitəәsiləә Allah iləә yeni ünsiyyəәtəә daxil 
olduğumuzu göstəәrir. 



VƏӘFTiZiN MƏӘNASI NƏӘDiR?
Romalılara 6:1-14-ü oxuyun.

3. Həәvari Paul Romadakı imanlılara yazır. O istəәyir ki, onlar vəәftiz 
olunanda nəә baş verdiyini başa düşsünləәr. 
3-4-cü ayəәləәri oxuyun vəә onları diqqəәtləә təәdqiq edin. Bizim vəәftizimiz 
İsanın ölümündəә vəә dirilməәsindəә Onun iləә birliyimizi necəә təәsvir edir? 

4. Biz su iləә örtüləәndəә bu nəәyi rəәmzi məәnada göstəәrir? Biz sudan çıxanda 
bu nəәyi rəәmzi məәnada göstəәrir? 
Vəәftiz daxilimizdəә, ruhumuzda Allahın Ruhu vasitəәsiləә nəә baş 
verdiyini göstəәrəәn zahiri bir məәnzəәrəәdir. 

5. 5-7-ci ayəәləәri oxuyun. Biz vəәftiz olunarkəәn hansı iki şeydəә Məәsih iləә 
birləәşirik (5-ci ayəә)? 

6. 6-cı ayəәyəә əәsasəәn Məәsih iləә çarmıxa çəәkiləәn şey nəәdir? Bu, yeni həәyatı 
yaşamaq üçün bizi necəә azad edir? 

7. 8-11-ci ayəәləәri oxuyun. Günahdan azad olmaq istəәyəәn insanlara Paul 
hansı gözəәl xəәbəәri verir? “Məәsih İsada olaraq, Allaha münasibəәtdəә diri 
olmağımızın” məәnası nəәdir? 

8. Bu o deməәkdirmi ki, bir dəәfəә vəәftiz olunduqdan vəә Məәsih iləә 
birləәşdikdəәn sonra bir daha günaha sövq olunmayacağıq? (11-14-cü 
ayəәləәri oxuyun.) 

Efesliləәrəә 4:4-6-nı oxuyun.
9. Vəәftiz bizi dünyanın həәr bir yerindəә olan İsanın bütün ardıcılları iləә 

necəә birləәşdirir? 
Bu gün həәləә dəә dünyanın həәr bir yerindəә yeni məәsihçiləәr Onun vəәftiz 
olunmaq əәmrinəә riayəәt etməәkləә İsa Məәsihəә olan imanlarını vəә 
sevgiləәrini nümayiş etdirirləәr. Onlar göstəәrirləәr ki, günahlarının 
bağışlanması üçün İsanın qurbanına tamamiləә inanırlar vəә İsa Məәsihin 
bütün ardıcılları iləә ünsiyyəәtəә girirləәr. 

Fikir verin ki, burada bizim günah iləә bir daha mübarizəә 
aparmayacağımız barəәdəә deyilmir. Biz həәr gün imkan 
verməәməәliyik ki, özümüzü günaha təәslim edəәk, əәksinəә özümüzü 
Allaha təәslim etməәliyik. Amma günahın gücü itib vəә Müqəәddəәs 
Ruh bizəә yardım edəәcəәk. (Bu haqda daha dəәrin öyrəәnməәk üçün 
Romalılar 6, eləәcəә dəә 7 vəә 8-ci fəәsilləәri oxuya biləәrsiniz.) 
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10. Siz Rəәbbin su iləә vəәftiz olunmaq əәmrinəә riayəәt etmisinizmi? Siz bu 
dəәrsdəәn görürsünüzmü ki, vəәftiz sizin Məәsihdəә yeni həәyatınızın 
başlanğıcını rəәmzi formada göstəәrir? Siz Ona məәxsus olduğunuzu 
insanlar qarşısında bəәyan etdiyiniz vaxtı bütün həәyatınız boyu 
xatırlayacaqsınız. 
ƏӘgəәr siz vəәftiz olunmamısınızsa, onda bunu toplantı rəәhbəәrləәriniz vəә 
ya başqa yetkin imanlılar iləә müzakirəә edin. Onlar sizin suallarınıza 
cavab verəә biləәrləәr vəә vəәftiz olunmanız üçün vaxt təәyin edəәrləәr. Dua 
edin ki, Rəәbb bu vacib hadisəә üçün sizin ürəәyinizi hazır etsin.

ƏӘlavəә Təәdqiq üçün: 
Həәvariləәrin İşləәri kitabının həәr bir yerindəә İsanın şagirdləәrinin Ona 
iman edəәnləәri vəәftiz etdikləәri barəәdəә oxuyuruq. Burada bəәzi parçaları 
sizəә təәqdim edirik, siz indi vəә ya sonra onları oxuya biləәrsiniz:
Həәvariləәrin İşləәri 8:12 Həәvariləәrin İşləәri 16:14-15
Həәvariləәrin İşləәri 8:26-38 Həәvariləәrin İşləәri 16:22-34
Həәvariləәrin İşləәri 9:17-19 Həәvariləәrin İşləәri 18:7-8
Həәvariləәrin İşləәri 10:44-48 Həәvariləәrin İşləәri 19:4-7
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15. Müqəәddəәs Ruhla Dolu Olun 

1-ci Hissəә: Allahın Qüdrəәtindəә Gəәzin

Müzakirəә üçün sual: 
İnsanların əәksəәriyyəәti Allahın insanlardan çox uzaq olduğunu 
düşünürləәr. Siz İsa Məәsihəә xilaskarınız kimi inanmazdan əәvvəәl, Al-
lahın sizəә yaxın vəә ya sizdəәn uzaq olduğunu hiss edirdinizmi? Allah 
barəәdəә hansı anlayışa malik olduğunuzu təәsvir edin.
Növbəәti hekayəә İsanın ölüləәrdəәn dirilməәsindəәn sonra baş vermişdir. 
Qrup şəәklindəә Həәvariləәrin İşləәri kitabından hekayəәni oxuyun. 

Həәvariləәrin İşləәri 1:1-14 vəә 2-ci fəәsil bütövlükdəә oxuyun.
1. İsa ölüləәrdəәn diriləәndəәn sonra neçəә gün əәrzindəә onlara göründü (3-cü 

ayəә)?
İsa onlarla olduğu müddəәtdəә nəәdəәn danışırdı (3-cü ayəә)?

2. İsa onlara Yerusəәlimdəә nəәyisəә gözləәməәyi söyləәdi. O nəә idi (4, 5-ci 
ayəәləәr)?
Sizcəә, Ata Ona etibar edəәnləәrəә nəә üçün dəәyəәrli həәdiyyəә olan Müqəәddəәs 
Ruhu verir?

3. Müqəәddəәs Ruh enəәndəә şagirdləәr nəә qəәbul edəәcəәkləәr (8-ci ayəә)?
İsa şagirdləәrinəә Onun şahidləәri olacaqlarını deyir. Onlar başqalarına 
İsa barəәdəә danışmaq üçün haraya gedəәcəәkdiləәr (8-ci ayəә)?

4. Şagirdləәr Müqəәddəәs Ruhu gözləәyəәrkəәn nəә edirdiləәr (14-cü ayəә)?
2-ci Fəәsil

5. Müqəәddəәs Ruh gəәləәndəә şagirdləәr nəә eşitdiləәr (2-ci ayəә)? Onlar nəә 
gördüləәr (3-cü ayəә)? Bu sizəә vəәftizçi Yəәhyanın Müqəәddəәs Ruhla vəәftiz 
olmaq barəәdəә dedikləәrini xatırladırmı? (Luka 3:15,16 bax.)

6. Bu hansı gün baş verdi (1-ci ayəә)? Həәmin vaxt kim Yerusəәlimdəә idi 
(5-ci ayəә)?
ƏӘllinci Gün Yəәhudi bayramı idi. Müxtəәlif yerləәrdəәn Yəәhudiləәr bu 
bayramı qeyd etməәk vəә Allahın xeyir-dualarına görəә qurban təәqdim 
etməәk üçün Yerusəәliməә gəәlmişdiləәr. 

7. Şagirdləәr “digəәr dilləәrdəә” danışanda bu hansı dilləәr idi (6-11-ci 
ayəәləәr)? Onlar danışarkəәn nəә deyirdiləәr (11-ci ayəә)?
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Siz başqa bir ölkəәyəә getsəәniz afrikalıların məәsəәləәn, Azəәrbaycan dilindəә 
Allahın sevgisinəә görəә şükür edib Onu izzəәtləәndirdiyini eşitsəәniz 
özünüzü necəә hiss edəәrsiniz?!
İzdiham içəәrisindəә olanların hamısı baş verəәnləәri ciddi qəәbul etdimi 
(13-cü ayəә)?

8. İmansızlıq edəәnləәrəә Peter nəә söyləәdi (14-16-cı ayəәləәr)?
9. 17-18-ci ayəәləәri oxuyun. Yoel peyğəәmbəәr İsa Məәsihin yer üzünəә 

gəәlməәsindəәn yüz illəәrləә əәvvəәl yaşamışdır.
Müqəәddəәs Ruh gəәləәndəә Allahın fövqəәladəә əәnamları verilir vəә gizlindəә 
olanlar aşkar olur. Sizcəә niyəә görəә Allah Ruhla dolu insanlara yuxular, 
görüntüləәr vəә peyğəәmbəәrlikləәr verir?

10. Peter izdihama İsa barəәdəә izahat verməәyəә başlayır. O, 22-24-cü 
ayəәləәrdəә İsa barəәdəә onlara nəә danışır?
32-33-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Peter bütün baş verəәnləәrəә Müqəәddəәs 
Ruhun səәbəәb olduğunu izdihama izah edir. Peterin dedikləәrinəә əәsasəәn, 
insanların üzəәrinəә Müqəәddəәs Ruhu kim tökür (33-cü ayəә)?

11. Sonra Peter insanlara Allahın İsanı hansı mövqeyəә yüksəәltdiyini 
söyləәyir (36-cı ayəә)?
37-ci ayəәni oxuyun. Qrup daxilindəә Məәsihi, Allahın göndəәrdiyi 
Xilaskarı çarmıxa çəәkdikləәrini eşidəәndəә yəәhudi xalqının necəә heyrəәtəә 
gəәlmiş vəә qorxmuş olduğunu müzakirəә edin. ƏӘgəәr orada olsaydınız 
özünüzü necəә hiss edəәrdiniz?
38-ci ayəәdəә Peter xalqa ümid verir. Xalq nəә etməәlidir (38-ci ayəә)?
Daha kim Müqəәddəәs Ruhu qəәbul edəә biləәr (39-cu ayəә)?
Sizcəә həәmin vəәd bu gün İsanın bütün davamçılarına da aiddirmi?
38-ci ayəәdəә veriləәn vəәdəә iman etməәyin İsanın davamçıları üçün niyəә 
bu qəәdəәr vacib olduğunu izah edin.

12. Pentkost günündəә Müqəәddəәs Ruhun gəәlişinin nəәticəәsi nəә oldu (40-41-
ci ayəәləәr)? 

 =
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Təәsəәvvür edin: İsa əәləә veriləәrkəәn, Peter qorxu içindəә idi vəә həәtta 
İsanı tanıdığını üç dəәfəә inkar etdi. Ölüləәrdəәn diriləәndəәn sonra İsa 
Peterəә mehribanlıq vəә məәrhəәməәt göstəәrdi. Onu yenidəәn İsanın adı 
naminəә xidməәt etməәk üçün bəәrpa etdi. İndi isəә, İsa göyləәrəә 
ucaldıqdan sonra, Peter Müqəәddəәs Ruhla vəәftiz olunub 
Yerusəәlimin küçəәləәrindəә cəәsarəәtləә İsa barəәdəә təәbliğ edir. Siz 



13. 3000 insan səәmimi olaraq günahlarından tövbəә etmiş, xilas üçün 
Məәsihəә inanmış vəә Müqəәddəәs Ruhla dolanda cəәmiyyəәtdəә nəә baş 
verdiyini düşünün. Sizcəә, ailəәləәrdəә, məәktəәbləәrdəә vəә iş yerləәrindəә 
dəәyişiklikləәr olmayıbmı?
Bu gün insanlar günahlarından tövbəә edib Allahın müqəәddəәsliyi iləә 
dolanda bu onların başqalarına qarşı münasibəәtləәrindəә nəәyi dəәyişir? 
Siz özünüzün vəә İsa Məәsihəә bütün iman edəәnləәrin həәr gün Müqəәddəәs 
Ruhla dolu olmasının lazım olduğunu görürsünüzmü? Siz bunun üçün 
dua edəәcəәksinizmi?
İndi isəә bütün imanlılara veriləәn Müqəәddəәs Ruh üçün Rəәbbəә təәşəәkkür 
etməәyəә vaxt ayırın. Onu həәyatınıza dəәvəәt edin.  İsa iləә gündəәlik 
həәyatınızı təәzəәləәməәsi üçün Onun gücünü xahiş edin. ƏӘgəәr siz heç vaxt 
öz günahlarınızdan üz döndəәrib tövbəә etməәmisinizsəә vəә onların 
bağışlanması üçün İsa Məәsihəә etibar etməәmisinizsəә, niyəә dəә bunu indi 
etməәyəәsiniz?
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razısınızmı ki, Müqəәddəәs Ruh onun üzəәrinəә enəәndəә o, İsa barəәdəә 
şəәhadəәt etməәk üçün güc aldı?



16. Müqəәddəәs Ruhla Dolu Olun

2-ci Hissəә: Davamlı Olaraq Həәyat Suyundan İçin

Giriş:  İncil öyrəәdir ki, İsa Məәsihəә inanan həәr kəәs Müqəәddəәs Ruh vasitəәsiləә 
yenidəәn doğulur.  Keçəәn dəәrs Allahın bizəә Müqəәddəәs Ruhu vəәd etməәsi 
barəәdəә danışdıq. Bu dəәrsdəә Müqəәddəәs Ruhla daim dolu olmaqda 
bizim məәsuliyyəәt daşımağımıza nəәzəәr salacağıq.

Müzakirəә üçün sual: 
Siz bəәzəәn dostunuzdan böyük bir köməәk istəәməәkdəәn utanırsınızmı? 
Nəә üçün biz bəәzəәn nəәsəә istəәməәkdəәn qorxuruq? 

Luka 11:5-13-ü oxuyun.
1. Həәmin adam dostundan yardım istəәməәk üçün günün hansı vaxtı onun 

yanına gedir (5-ci ayəә)? Gedib kimdəәnsəә yardım istəәməәk üçün bu 
münasib vaxt idimi?   

2. Həәmin adam dostundan nəә istəәdi (5-ci ayəә)? O, bu həәdiyyəә iləә nəә 
etməәk istəәyirdi (6-cı ayəә)?

3. İsa dedi ki, dostu çörəәyi onların dostluğuna görəә verməәdi. Nəә üçün 
çörəәk verdi (8-ci ayəә)?

4. Bu məәsəәli danışmaqda İsanın məәqsəәdi nəә idi (9-cu ayəә)? İsa istəәyin, 
axtarın, qapını döyün deyəәndəә nəәyi nəәzəәrdəә tutur?
İnsanlar istəәyəәndəә/axtaranda/qapını döyəәndəә nəә baş verir (10-cu ayəә)? 
Nəә üçün bizəә nəәsəә lazım olanda Allaha müraciəәt etməәkdəәn  qorxuruq? 
Rəәbdəәn cəәsarəәtləә probleminizdəә köməәk etməәyini istəәdiyiniz  həәr hansı 
bir hal barəәdəә danışa biləәrsinizmi?

5. Dünyəәvi atalar öz övladlarına hansı həәdiyyəәləәri verirləәr (11-12-ci 
ayəәləәr)? İsa dünyəәvi ataların təәbiəәti barəәdəә nəә deyir (13-cü ayəә)? 
13-cü ayəәni yavaş-yavaş oxuyun. Sizcəә nəә üçün İsa Allahın dünyəәvi 
atalarımızdan daha çox qayğımıza qaldığını bilməәyimizi istəәyirdi? 

6. Ata hansı yaxşı həәdiyyəәləәri verir (13-cü ayəә)? 
O bu həәdiyyəәləәri kiməә verir?
Müqəәddəәs Ruhun həәdiyyəәsi sizin üçün çox qiyməәtli həәdiyyəәdirmi? Nəә 
üçün?

İndi isəә Yəәhya 4:4-15-i birlikdəә oxuyun.
7. İsa quyunun yanındakı qadından bir qəәdəәr su istəәyir. Bir daha 10-cu 

ayəәyəә baxın. ƏӘgəәr qadın İsanın kim olduğunu bilsəәydi, nəә edəәrdi?
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8. İsanın verdiyi su insanda nəәyəә çevrilir (14-cü ayəә)?
Nəә üçün insanlar bulaqdan su içməәk üçün yolda dayanırlar?
Səәrin bulaq suyu Müqəәddəәs Ruha necəә bəәnzəәyir? 

Yəәhya 7:37-39 oxuyun.
9. İsa burada da eyni təәsvirdəәn istifadəә edir. 39-cu ayəә İsanın nəә barəәdəә 

danışdığını aydın izah edir. O, həәyat suyu barəәdəә danışarkəәn nəәyi 
nəәzəәrdəә tutur?
Susayan adam nəә etməәlidir (37-ci ayəә)?
Siz həәr gün Allahla gəәzməәyəә susamısınızmı? Siz daim axmağa davam 
edəәn ümid vəә sevinc bulağını tapmağı arzu edirsinizmi?  Bu qrupun 
müxtəәlif üzvləәri Müqəәddəәs Ruhla dolu olaraq Allahla gəәzməәyəә dair 
səәmimi arzularını bölüşməәk istəәyəә biləәrləәr.

Efesliləәrəә 5:15-20-ni oxuyun. 
10. 18-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. İnsanların içki içməәsinin səәbəәbi nəәdir? 

Nəә üçün Allah bizəә sevinc bəәxş etməәk üçün bizim məәsəәləәn, alkoqol vəә 
ya narkotik maddəә əәvəәzinəә Müqəәddəәs Ruhla dolmağımızı istəәyir?

11. Paul artıq Müqəәddəәs Ruha malik olan imanlılara danışırdı. Həәtta 
onlara “Ruhla dolu olun” deyəә əәmr etmişdi (18-ci ayəә). Məәsihçi 
həәyatımızı həәyat suyu iləә dolmadan vəә bizdəәn həәyat suyu axmadan 
yaşamaq mümkündürmü? Biz daim Müqəәddəәs Ruhla necəә dolu ola 
biləәrik?

12. 19-20-ci ayəәləәrdəә daim ürəәyimizdəә oxumaq, ibadəәt etməәk vəә Allaha 
şükür etməәkdəәn danışılır. Daim Allaha ibadəәt vəә şükür etməәk bizəә 
həәmişəә Müqəәddəәs Ruhla dolmağa necəә yardım edəә biləәr?
Qrup şəәklindəә daim Müqəәddəәs Ruhla dolu olmaq üçün dua edin.
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17. Müqəәddəәs Ruhu Köməәkçiniz Kimi Qəәbul Edin

Müzakirəә üçün sual: 
Heç arzulamısınız ki, İsanın yer üzündəә yaşadığı dövrdəә yaşayardınız, 
Onu görəә biləәydiniz vəә üzbəәüz danışaydınız? Sizcəә bu nəәyəә 
bəәnzəәyəәrdi?  

Yəәhya 14:15-18-i oxuyun. 
1. Bu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. ƏӘgəәr biz İsanı sevsəәk vəә Ona itaəәt etsəәk, 

O bizim üçün nəә edəәcəәyini söyləәyir (16-cı ayəә)? 
Bu ayəәləәrdəә Müqəәddəәs Ruh üçün hansı iki ad istifadəә olunur? Həәmin 
o iki ad Müqəәddəәs Ruhun sizin üçün nəә edəәcəәyini söyləәyir? 

2. Dünya Müqəәddəәs Ruhu nəәyəә görəә qəәbul edəә bilməәz? Həәvariləәr 
dünyadan necəә fəәrqləәnirdiləәr?  
İsa dedi ki, Müqəәddəәs Ruh indi (Onun ölümündəәn vəә dirilməәsindəәn 
qabaq) onlar iləә idi. İsa Atanın yanına qayıdandan sonra bu necəә fəәrqli 
olacaq (17-ci ayəә)? 

3. 18-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Bu sizəә necəә təәsəәlli verir vəә sizi necəә 
gücləәndirir? 

İndi Yəәhya 14:25-26-nı oxuyun. 
4. 26-cı ayəә bizəә yardım edir ki, Atanın, Oğulun vəә Müqəәddəәs Ruhun 

birlikdəә necəә işləәdiyini anlayaq. Müqəәddəәs Ruhu kim göndəәrir? O, 
kimin adı iləә göndəәrilir? Bu ayəәyəә əәsasəәn Müqəәddəәs Ruh nəә edir? 
Siz heç düşünmüsünüzmü ki, İsa yer üzündəәn çıxıb gedəәndəәn sonra 
öyrəәtdiyi həәr bir şeyi həәvariləәr yadlarında necəә saxlayıblar? Müqəәddəәs 
Ruh bu işdəә onlara necəә köməәk etdi (26-cı ayəә)? 
Siz inanırsınız ki, Müqəәddəәs Ruh Allahın həәqiqəәtləәrini bilməәkdəә vəә 
anlamaqda sizəә dəә köməәk edəәcəәk? 

Yəәhya 16:5-15-i oxuyun.
5. 5-7-ci ayəәləәri oxuyun. Həәvariləәr nəәyəә görəә kəәdəәr iləә doldular? 

İsa nəәyəә görəә dedi ki, Onun getməәsi yaxşıdır (7-ci ayəә)?
6. 8-11-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın dediyinəә əәsasəәn Müqəәddəәs Ruh 

gəәləәrkəәn hansı üç şey barəәdəә ifşa edəәcəәk?  
Bu haqda düşünün: sizcəә nəәyəә görəә Müqəәddəәs Ruhun yer üzünəә 
tökülməәsi İsanın bəәdəәn iləә burada olmasından daha yaxşı olardı? İsa 
yer üzündəә yaşayanda Onun yeri vəә vaxtı məәhdud idi. Müqəәddəәs 
Ruhun işi bunun iləә necəә müqayisəә olunur?  
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7. 12-ci ayəәyəә əәsasəәn İsa istəәdiyi həәr bir şeyi həәvariləәrinəә nəәyəә görəә 
deməәdi? 

8. 13-cü ayəәyəә baxın. İsa gedəәndəәn sonra onlar həәqiqəәti necəә başa düşəә 
bildiləәr? Bu onları aldanmadan necəә qoruya biləәr?  
Müqəәddəәs Ruh (Həәqiqəәt Ruhu) başqa nəә edəәcəәk (13-14-cü ayəәləәr)?

9. Diqqəәt yetirin ki, 14 vəә 15-ci ayəәləәrdəә Ata Allah, İsa Oğul vəә 
Müqəәddəәs Ruh həәr üçü yenidəәn xatırlanır. Buna baxmaq vəә  Üçlüyün 
birlikdəә necəә işləәməәsinin gözəәl qaydasını müzakirəә etməәk üçün vaxt 
ayırın. 
Ruh Ata vəә Oğuldan necəә asılıdır? Müqəәddəәs Ruh onlara izzəәti necəә 
gəәtirir? Ata Oğulu necəә izzəәtləәndirir (15-ci ayəә)? Bu gözəәl ünsiyyəәtdəә 
biz necəә iştirak edirik (14-15-ci ayəәləәr)? 
Sizcəә Allah istəәyirmi ki, biz dəә biri-birimiz iləә beləә ünsiyyəәtəә cana 
ataq? ƏӘgəәr biz həәr gün Müqəәddəәs Ruhdan asılı təәrzdəә yaşasaq, 
ünsiyyəәtləәrimiz daha yaxşı olarmı? Nece? 

10. Allahın İsaya iman edəәn bütün insanlara təәməәnnasız verdiyi 
həәdiyyəәyəә, Müqəәddəәs Ruha görəә Ona minnəәtdarlığınızı bildirin. 
Daxilimizdəә Allahın Ruhunun yaşamasının nəә deməәk olduğu barəәdəә 
düşünün! Siz gündəәlik Onu dəәvəәt edirsinizmi ki, sizin bəәləәdçiniz, 
köməәkçiniz, təәsəәlli verəәniniz vəә həәyatınızın məәnbəәyi olsun? ƏӘgəәr 
dəәvəәt etməәmisinizsəә, onda bu gündəәn dəәvəәt etməәyəә başlayın. O, 
Allahın bütün resurslarını (vəәsaitləәrini) sizin üçün əәlçatan edəә biləәr!
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“Biz sevirik, çünki öncə O bizi sevdi. 
Kim ‘mən Allahı sevirəm’ deyir, 

amma öz qardaşına nifrət edirsə, yalançıdır. 
Axı gördüyü qardaşını sevməyən görmədiyi 

Allahı sevə bilməz. Bizim Ondan aldığımız əmr budur ki, 
Allahı sevən gərək öz qardaşını da sevsin.” 

1 Yəhya 4:19 – 21 

50



SEVİN

İsa Ona dedi: “Allahın Rəәbbi bütün qəәlbinləә, bütün varlığınla vəә bütün 
düşüncəәnləә sev.” Bu, böyük vəә əәsas əәmrdir. Buna bəәnzəәyəәn ikincisi budur: 
“Qonşunu özün kimi sev.” Bütün Qanun vəә Peyğəәmbəәrləәrin sözləәri bu iki 

əәmrəә əәsaslanır.” (Matta 22:37-40)

Başlanğıcdan kişiləәr vəә qadınlar məәhəәbbəәt mahnıları oxumuşlar. Biz adəәtəәn 
məәhəәbbəәt dedikdəә romantika, vəә ya bəәlkəә dəә, ailəә üzvləәrimiz vəә ya 
dostlarımıza qarşı olan məәhəәbbəәt barəәdəә düşünürük.
İsa bizəә fəәrqli bir məәhəәbbəәt barəәdəә öyrəәtmişdi. Birincisi, Allah bizim 

bağlılığımızın məәrkəәzi olmalıdır. Bu o deməәkdir ki, biz Ona həәyatımızda 
birinci yeri veririk. Başqa cür desəәk, biz Allahı utanmadan Onun bizəә verdiyi 
həәr şeyləә: ürəәkləәrimiz, gücümüz, düşüncəәmiz iləә sevirik.
İkincisi, İsa bizəә insanları özümüzü sevdiyimiz kimi sevməәyi öyrəәtmişdir. 

Həәqiqi məәhəәbbəәt səәmimi qəәlbdəәn hamının, həәtta düşməәnin dəә qayğısına qalır. 
Bütün insanları Allah yaratmışdır vəә onların hamısını eyni məәhəәbbəәtləә sevir. 
Məәhəәbbəәt bizim körpüləәri sındıraraq deyil, tikəәrəәk başqalarına həәlimlikləә 
xidməәt etməәyimizi ifadəә edir. 
İsa deyib ki, bizim başqalarına qarşı beləә məәhəәbbəәtimiz olarsa, dünya 

bizim Onun şagirdləәri olduğumuzu biləәcəәk.
Məәhəәbbəәt barəәdəә bu dəәrsləәr sizin həәyatınızı vəә sonra da dünyanızı 

dəәyişəәcəәk. Siz İsanın təәlimləәrini araşdıranda vəә onları həәyata keçirəәndəә, 
ürəәyiniz Allahın məәhəәbəәti iləә dolacaqdır. Siz həәyatın məәnasını anlamağa 
başlayacaqsınız.

Qeyd: Bu bölməәdəә olan dəәrsləәr İsanın qonşunuzu özünüz kimi 
sevməәyiniz barəәdəә əәmri üzəәrindəә cəәmləәnmişdir. Onun Allahı bütün 
varlığımızla sevməәyimiz haqqında olan əәmri bir neçəә dəәrs şəәklindəә 
bölüşdürüləә bilməәz. İsanın bütün əәmrləәri vəә Onun həәyatda vəә ölümdəә 
müqəәddəәs nümunəәsi Allahı bütün ürəәyimizləә, düşüncəәmizləә vəә 
gücümüzləә sevməәyin nəә olduğunu bizəә öyrəәdir. Beləәlikləә, biz deyəә biləәrik 
ki, bu kitabda olan bütün dəәrsləәr sizi Allahı bütün qəәlbinizləә sevməәyəә 
aparan yola gəәtirəәcəәk.
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18. Qonşunuzu Özünüz Kimi Sevin 

Xeyirxah Samariyalı Məәsəәli

Müzakirəә üçün sual: 
Heç dünyanın nəә üçün bu qəәdəәr qəәddar olduğunu düşünmüsünüzmü? 
Nəә üçün biz biləә- biləә digəәr insanların qayğısına qalmırıq?  

Luka 10:25-37-ni oxuyun.
1. Qanunşünas bütün yəәhudi qanunlarını necəә xülasəә edir (27-ci ayəә)?
2. İsa Onun cavabları iləә razılaşırmı? İsaya görəә, bu şeyləәri etməәyin 

nəәticəәsi necəә olacaq (28-ci ayəә)?
3. Məәtnəә əәsasəәn nəә üçün həәmin adam “Bəәs məәnim qonşum kimdir?” 

deyəә soruşur (29-cu ayəә)?
4. Hekayəәdəә yaralı adama yardım etməәyəәn iki insanın vəәzifəәsi nəә idi (31 

vəә 32-ci ayəәləәr)?

5. Bu hekayəәdəә həәqiqi “qonşu” kim idi (36-37-ci ayəәləәr)? Samariyalı 
döyülmüş yəәhudiyəә yardım etməәk üçün nəә cür qurban verdi (pulunu, 
vaxtını, bəәlkəә dəә, ad-sanını)? 34-35-ci ayəәləәrdəә etdiyi şeyləәr barəәdəә 
danışın.

6. Hekayəә sona yetəәndəә İsanın qanunşünasına göstəәrişləәri nəә oldu 
(36-37-ci ayəәləәr)?

7. Matta 5-ci fəәsiləә baxın. 43-48-ci ayəәləәri oxuyun. Bu hekayəәləәr bizəә 
Allah barəәdəә nəә öyrəәdir? “Atanızın həәqiqi övladları” kimdir (44-45-
ci ayəәləәr)?

Yəәhudi kahin (31-ci ayəә) vəә Levili (32-ci ayəә – Yəәhudi 
Məәbəәdindəә kahinləәrəә köməәk edəәrəәk işləәyəәn insanlar) yəәhudi 
qanunu biləәn insanlar idiləәr. Onlar yəәhudi xalqının qonşularını 
özləәri kimi sevməәli olduqlarını deyəәn Musanın qanununu 
dəәfəәləәrləә oxumuşdular. Lakin onlar qanuna əәhəәmiyyəәt  verməәdiləәr 
vəә yolda can verəәn həәmyerliləәrinəә yardım etməәk istəәməәdiləәr. 
Lakin Yəәhudiləәrin düşməәni olan Samariyalı yaralı yəәhudiyəә can 
yandırdı.
Bu məәsəәldəә İsa bizəә yalnız ailəәmizi, dostlarımızı vəә ya öz 
xalqımızdan olanları deyil, bütün  insanları sevməәyin vacibliyini 
öyrəәtməәyəә çalışır.
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8. Biz bu gün bunu öz həәyatımıza necəә təәtbiq edəә biləәrik? ƏӘvvəәlcəәdəәn 
düşünün. Gündəәlik həәyatımızda bu cür sevgi altında gəәzməәk üçün 
hansı qurbanların verilməәli olduğunu müzakirəә edin.
İsa yalnız yolda yardıma ehtiyacı olan insan barəәdəә danışırmı? Biz 
daha hansı vəәziyyəәtləәrdəә ehtiyacı olan insanlara Allahın sevgisini 
göstəәrəә biləәrik?

9. İndi isəә Matta 7:12-ci ayəәni oxuyun. Bu ayəә bəәzəәn “Qızıl Qayda” 
adlanır. Bu ayəәni əәzbəәr öyrəәnməәk əәla olardı.
Həәmin ayəәni yenidəәn oxuyun vəә onun məәnası haqda düşünün. Bizləәr 
hamımız bu qayda iləә yaşamağı öyrəәnsəәydik, dünya indi necəә fəәrqli 
bir yer olardı? Yaxşı Samariyalı hekayəәsindəә İsanın bizəә öyrəәtdiyi 
kimi bizləәr hamımız həәr bir kəәsəә məәhəәbbəәt göstəәrsəәydik bu necəә fəәrqli 
olardı?
İnsanları İsa Məәsih kimi sevəәrəәk  dünyanın həәqiqi nuru olmaq üçün, 
özünüz vəә İsanın bu ölkəәdəә bütün davamçıları üçün vaxt ayıraraq dua 
edin.
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19. Bir-birinizi Sevin Vəә Bir Olun

Müzakirəә üçün sual: 
İsa dedi: “Sizəә yeni bir əәmr verirəәm: bir-birinizi sevin, Məәn sizi 
sevdiyim kimi siz dəә bir-birinizi sevin.” (Yəәhya 13:34) 
Bu ayəә haqqında fikirləәşin. İsa həәvariləәrinəә əәvvəәlləәr gördükləәrindəәn 
yeni vəә daha böyük bir sevgi nümunəәsini necəә vermişdi? 
İsanın həәvariləәrəә necəә sevgi göstəәrməәsi üsullarını müzakirəә edin. 
(Yəәhya 10:14, Yəәhya 13:12-15-əә baxın). Bizim bir-birimizi necəә 
sevməәli olduğumuzu bilməәk üçün bu ayəәləәr bizəә necəә köməәk edir? 

Yəәhya 17:20-23-ü oxuyun.
1. Bu fəәsildəә İsanın çarmıxa çəәkilməәsindəәn qabaqkı gecəә Onun etdiyi 

dua verilib. 20-23-cü ayəәləәrdəә O, həәr bir yerdəә olan həәr bir kəәs üçün 
vəә bütün dövrləәrdəә Ona iman edəәcəәk insanlar üçün dua edir. Buraya 
biz dəә aidik! Onun bütün imanlılar üçün arzu etdiyi əәsas şey nəәdir? 

2. 21-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. İsa imanlılar arasında arzuladığı birliyi 
təәsvir etməәk üçün hansı nümunəәni göstəәrir? (22 vəә 23-cü ayəәləәrdəә İsa 
bunu oxşar sözləәr iləә təәkrarlayır.)
Bizim bir-birimizləә ünsiyyəәtimizdəә lazım olan Ata vəә Oğulun 
birliyinin bəәzi xüsusiyyəәtləәrini sadalayın. (Yəәhya 5:20 vəә Yəәhya 8:29, 
49-50-yəә baxın.) 

3. 21 vəә 23-cü ayəәləәrdəә İsa bizim birliyi niyəә arzulamalı vəә onun üçün 
niyəә dua etməәli olduğumuz barəәdəә iki vacib səәbəәbi göstəәrir. Bu iki 
səәbəәb hansılardır? 
Nəәyəә görəә bizim bütün imanlılar iləә birliyimiz İsanın Allah təәrəәfindəәn 
göndəәrildiyinəә güclü bir şəәhadəәtlikdir? 

4. İndi isəә gəәlin, imanlılar arasında birliyi yaratmağa köməәk edəәn 
təәvazökar xasiyyəәtin gözəәl nümunəәsinəә nəәzəәr salaq. 
Yəәhya 3:22-30-u oxuyun. Yəәhyanın həәvariləәri narahatçılıqla onun 
yanına gəәldiləәr. Onlar nəәyəә görəә narahat idiləәr (26-cı ayəә)?

5. 27-ci ayəәdəә Yəәhya nəәyi deməәk istəәyir? Bu sözləәr bir imanlı kimi bizəә 
vəә qoşulduğumuz istəәniləәn xidməәtəә necəә aid edilir?
Allahın Padşahlığı üçün həәr bir həәqiqi xidməәt özümüzdəәn irəәli 
gəәlməәlidir, yoxsa Allah bunu bizəә verməәlidir? İzah edin. 

6. 28-29-cu ayəәləәrəә yaxından diqqəәt yetirin. Gəәlin kimdir? Bəәy kimdir? 
Gəәlin kiməә məәxsusdur? 
Yəәhya niyəә deyir ki, indi sevinc iləә doludur? 
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7. 30-cu ayəәni oxuyun. Sizcəә, Yəәhya öz padşahlığını qurmaq iləә daha 
çox maraqlanırdı, yoxsa insanların İsanı təәrifləәməәləәri vəә Onun ardınca 
getməәləәri üçün Allahın Padşahlığını qurmaq istəәyirdi? Məәsəәləәn, Yəәhya 
insanların onu həәmişəә təәrifləәməәsini vəә onun ardınca getməәsini 
istəәyirdimi? Bu təәvazökar xasiyyəәtin Allahın Padşahlığının 
böyüməәsinəә necəә köməәk edəә bildiyini müzakirəә edin.  
Nəәyəә görəә biz öz xidməәtimizdəә çəәtinlikləәr iləә üzləәşdiyimiz halda 
bəәzəәn kiminsəә xidməәtinin vəә toplantısının çiçəәkləәndiyini görəәndəә 
paxıllıq edirik? ƏӘgəәr Yəәhya kimi bizdəә dəә təәvazökar xasiyyəәt olsa, bu 
xasiyyəәt bizəә başqa imanlı qruplar iləә birliyi qurmaq üçün necəә köməәk 
edəәr? 

8. 2 Korinfliləәrəә 12:20-ni oxuyun. Paul Korinfdəә olan imanlılara bu 
ikinci məәktubunu yazanda onlara baş çəәkəәcəәyini planlaşdırırdı. O 
narahat idi ki, onların bəәziləәrindəә pis, ayrıseçkilik salan xasiyyəәtləәr 
görəәr. Paul orada hansı günahı görməәkdəәn qorxurdu? Bu şeyləәr birliyəә 
necəә mane olur? 

9. Öz həәyatınız barəәdəә düşünün. Ayrıseçkilik salan bu günahlardan 
hansısa birindəә özünüzü təәqsirkar hiss edirsinizmi? ƏӘgəәr təәqsirkar hiss 
edirsinizsəә, onu Allaha etiraf edin vəә Ondan xahiş edin ki, sizi 
təәmizləәsin. Ondan xahiş edin ki, başqaları iləә sevgidəә vəә birlikdəә 
yaşamağınız üçün sizəә güc versin.  
Qrupunuzun daxilindəә həәqiqi sevgi vəә birlik ruhu, eləәcəә dəә bu ölkəәdəә 
olan bütün Məәsihin bəәdəәni üçün dua edin. 

“Nəә yaxşıdır, nəә xoşdur 
Qardaş olub bir yaşamaq!
Çünki Rəәbb buyurub ki, 

Bu məәkana bəәrəәkəәt, əәbəәdi həәyat verilsin.” 
(Məәzmur 133:1 vəә 3) 
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20. Bir-birinizi Ürəәkdəәn Bağışlayın

Müzakirəә üçün sual: 
Kimsəә hansısa insanın xəәtrinəә dəәyəәndəә, yaxud onlara pislik edəәndəә, 
əәksəәr insanlar buna necəә reaksiya edirləәr? Siz bu barəәdəә nəә 
fikirləәşirsiniz? 

Matta 18:21-35-i oxuyun.
1. 21-22-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun.  Sizcəә, biz kimisəә həәr dəәfəә 

bağışlayanda İsa onların hesabını tutmağımızı nəәzəәrdəә tutur? İsa nəә 
deməәk istəәyir? 

2. Biz kimisəә bağışladığımızın hesabını tutanda, bu bizim davranışımız 
barəәdəә nəә deyir? Öz ürəәkləәrimizdəә, biz onları həәqiqəәtəәn bağışlamaq 
istəәyirik, yoxsa biz onları “bağışlamalı” olduğumuzu bildiyimizəә görəә 
edirik? 

3. Qulun padşaha nəә qəәdəәr borcu var idi (24-cü ayəә)?
4. Padşah borcun əәvəәzinin ödəәnməәsi üçün o adamı vəә onun ailəәsini 

satmaq istəәyirdi. Qul nəә etdi  (26-cı ayəә)?
Sizcəә o nəә vaxtsa borcun hamısını geri ödəәyəә biləәrdi?
Padşah onun yalvarışına necəә cavab verdi (27-ci ayəә)?

5. Qul bağışlanandan vəә azad olunandan sonra nəә etdi (28-ci ayəә)?
Onun yoldaşı ona nəә qəәdəәr borclu idi? 

6. Padşah nəә baş verdiyini eşidəәndəә, o nəә etdi (32-34-cü ayəәləәr)?
Sizcəә, padşahın həәrəәkəәtləәri doğru idi? Nəә üçün? 

7. Bu məәsəәlin sonunda İsa nəә dedi (35-ci ayəә)? 
İsa burada ciddi bir fikir söyləәyir. İncilin digəәr yerləәrindəә İsa eyni 
prinsipi öyrəәdir. Matta 5:7-ni oxuyun. Bu ayəә bizəә nəәyi öyrəәdir? 
İndi Matta 6:9-15-i oxuyun.
İsa öz şagirdləәrinəә necəә dua etməәyi öyrəәdir. İsa burada bağışlanma 
haqqında nəә deyir? 
Sizin fikrinizcəә, bizim bağışlamağı öyrəәnməәyimiz Allah üçün nəәyəә 
görəә bu qəәdəәr vacibdir?

8. Matta 18:33-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. Bu məәsəәlin özəәyi burada 
verilmişdir. Allahın bizim günahlarımızı bağışladığını başa düşməәyəәnəә 
qəәdəәr biz başqalarını həәqiqəәtəәn bağışlaya bilməәrik. Siz inanırsınız ki, 
Allah sizi o qəәdəәr çox sevir ki, O həәtta sizin günahlarınızı götürməәk 
üçün Öz Oğlunu beləә verdi? 
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9. Allah Məәsih vasitəәsi iləә günahlarımızı bağışlayanda, bu həәmin o 
padşahın qula borclarını bağışladığı kimidir. Biz heç vaxt borcumuzu 
ödəәyəә bilməәrik, lakin bu tamamiləә bağışlanmışdır. O qul kimi, biz 
azadıq. Borcun yükü (bizim günahlarımız) bizim çiyinləәrimizdəәn 
götürülmüşdür. 
Amma Allah ona görəә bağışlayır ki, biz dəәyişəә biləәk vəә Onun kimi 
olaq. O bizəә qarşı məәrhəәməәtlidirsəә, onda O bizim digəәrləәrinəә qarşı 
necəә olmamızı gözləәyir? (33-cü ayəә)

10. ƏӘgəәr Məәsih vasitəәsi iləә Allahın əәhvinəә inanırıqsa, həәyat yoldaşımız vəә 
ailəә üzvləәrimiz daxil olmaqla başqalarını da bağışlamağı öyrəәniriksəә, 
bizim ailəәləәrimizdəә vəә yaşadığımız cəәmiyyəәtdəә hansı dəәyişiklikləәr baş 
verəәcəәkdir? 
Bağışlamadığınız bir adamı xatırlayırsınızmı? ƏӘgəәr onları bağışlamaq 
çəәtindirsəә, yada salın ki, Allah sizin daha böyük borclarınızı 
bağışlamışdır. Ondan xahiş edin ki, sizəә qarşı səәhv olan, yaxud sizi 
incidəәn həәr bir adamı bağışlamaqda sizəә köməәk etsin. Sonra duada 
Ona deyin ki, həәmin adamı bağışlamağı seçirsiniz. ƏӘgəәr bunu etməәkdəә 
sizəә köməәk lazımdırsa, rəәhbəәrinizdəәn, yaxud yetkin bir imanlıdan 
sizinləә dua etməәyini xahiş edin. 

  57



21. İtaəәtkar Xidməәt Vasitəәsiləә Bir-birinizi Sevin

Müzakirəә üçün sual: 
Heç görmüsünüzmü ki, rəәhbəәr şəәxs çox aşağı səәviyyəәli bir iş görür, 
məәsəәləәn, döşəәməәni silir vəә ya qabları yuyur? Bunu görəәndəә siz 
özünüzü necəә hiss etmisiniz? 

Yəәhya 13:1-17-ni oxuyun.
1. 1-ci ayəәyəә baxın. Bu hadisəә nəә vaxt baş verib? Sizcəә həәmin vaxt 

İsanın fikrindəә nəә idi? 
Onun edəәcəәyi işdəә məәqsəәd nəә idi? 

2. 2-ci ayəәni oxuyun. İblisin artıq hansı işi baş vermişdi?  
3. 3-5-ci ayəәləәri oxuyun. İsa hansı üç şey barəәdəә arxayın idi (3-cü ayəә)? 

Sonra O, 4-5-ci ayəәləәrdəә nəә etməәyəә başladı? 
Sizcəә İsa özünün kim olduğunu onlara sübut etməәyəә ehtiyac 
duyurdumu?

4. İndi 6-8-ci ayəәləәrəә baxın. 8-ci ayəәdəә Peter İsaya çox ciddi şəәkildəә nəә 
deyir? 
Sizcəә Peter nəәyəә görəә istəәmirdi ki, İsa onun ayaqlarını yusun? 
Bəәzəәn başqalarının itaəәtkar təәrzdəә sizəә xidməәt etməәsinəә icazəә verməәk 
sizin üçün çəәtin olurmu? 

5. 9-cu ayəәdəә Peterin fikrini dəәyişməәyəә nəә səәbəәb oldu (8-ci ayəәyəә 
baxın)? 

6. 10-11-ci ayəәləәr göstəәrir ki, İsa həәtta Yəәhudanın ayaqlarını yudu. 
Matta 5:43-48-əә qısaca nəәzəәr salın. Bu bir nümunəә kimi bizəә İsanın 
həәtta düşməәnləәrimizi beləә sevməәyi söyləәdiyini necəә göstəәrir? 

Məәdəәniyyəәtləә  əәlaqəәdar qeyd: İsanın yaşadığı dövrləәrdəә insanlar 
çarıq geyinirdiləәr vəә onların ayaqları çox tozlu olurdu. 
Qulluqçular olan evdəә qonaqların ayaqlarını yumaq əәn aşağı işləә 
məәşğul olan qulluqçunun işi idi. Ola bilsin ki, Pasxa gecəәsi 
həәvariləәrin ayaqlarını yumaq üçün heç bir qulluqçu yox idi. 
Aydındır ki, heç bir həәvari o biri həәvariləәrin ayaqlarını yumağı 
təәklif etməәmişdi. Ona görəә dəә İsa özü əәn aşağı səәviyyəәli işi 
üzəәrinəә götürür. 
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7. Yəәhya 13:12-17-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsa həәvariləәrindəәn Onun 
etdikləәrini anlayıb-anlamadıqlarını soruşur. O, həәvariləәrinin nəәyi başa 
düşməәsini istəәyir? 

8. 13-cü ayəәdəә İsa həәvariləәrinin arasında hansı vəәzifəәsi olduğunu 
söyləәyir? 
İndi 14-15-ci ayəәləәri oxuyun. İsa nəәyəә görəә deyir ki, etdiyi işi həәyata 
keçirdi? 
Siz adəәtəәn “müəәllimdəәn” vəә ya “rəәhbəәrdəәn” əәn aşağı səәviyyəәli işləә 
məәşğul olan qulluqçunun işini görməәsini gözləәyirsinizmi? 

9. İsa öz həәvariləәrinəә (vəә bizəә) göstəәrir ki, biz dünyadakı insanlardan 
necəә fəәrqli olmalıyıq. Sizcəә onun nümunəәsi təәkcəә ayaq yumaq idi, 
yoxsa siz düşünürsünüz ki, O, ümumiyyəәtləә, başqalarına xidməәt etməәk 
haqqında nəәsəә deyir? Cavabınızı izah edin. 

10. İsanın nümunəәsi sizəә nəә deyir? 16-17-ci ayəәləәri oxuyun. Siz 
Ağanızdan böyüksünüzmü? O sizdəәn başqalarına necəә xidməәt etməәyi 
xahiş edir? Siz başqalarına xidməәt etməәk üçün özünü alçaldan vəә ya 
çirkli işləәri görməәyəә hazırsınızmı? 
Bu həәftəә işəә gedəәrkəәn İsanın itaəәtkar xidməәt nümunəәsini fikrinizdəә 
saxlayın. Ona oxşamaq üçün yollar axtarın. 

Qeyd: Bütün tarix boyunca çox vaxt əәn az arzu olunan, əәn çirkli 
işləәri görməәk üçün özləәrini təәqdim edəәn insanlar İsanın ardıcılları 
olub. Avropada taun xəәstəәliyi olan dövrləәrdəә çox vaxt xəәstəәləәrəә 
məәsihçiləәr qulluq edirdiləәr, halbuki başqa heç kimi bunu etmirdi. 
Çox vaxt onlar özləәri dəә ölürdüləәr, çünki qulluq etdikləәri xəәstləәrin 
xəәstəәlikləәri onlara da keçirdi. Bir çox insanlar bu sevgi 
nümunəәsinəә görəә İsaya iman etmişdiləәr. 
1980-ci ildəә çoxlu qaçqın Kamboca vəә Vyetnamdan qaçaraq 
Tailandda düşəәrgəә ləәrəә toplaşdılar. Düşəәrgəә ləәri insan 
tullantılarından təәmizləәyəәn vəә onları yaşamaq üçün yararlı hala 
gəәtirəәn insanlar könüllü şəәkildəә oraya gəәləәn məәsihçiləәr idiləәr. Bu, 
bir çox bütpəәrəәst  insanlara böyük təәsir göstəәrmişdi vəә çoxlu İsaya 
iman etmişdiləәr. 
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22. Düşməәnləәrinizi Sevin

Müzakirəә üçün sual: 
Siz kiminsəә qisas aldığını vəә bunun nəәticəәsindəә qəәzəәbin vəә nifrəәtin 
artdığını görmüsünüzmü? Problem davam etdi vəә daha da pisləәşdi?  

Matta 5:38-48-i oxuyun.
Bu ayəәləәr ola bilsin ki, İsanın təәlimləәrindəә əәn çəәtin ayəәləәrdir. 
Bizləәrdəәn heç birimiz bu sözləәrəә asanlıqla itaəәt edəә bilmirik! 

1. Matta 5:39-42-ci ayəәləәrdəә İsanın dediyi kimi bizəә kimsəә pislik edəәndəә 
bizim cavabımız nəә olmalıdır? Siz İsanın sözləәrini necəә 
yekunlaşdırardınız?  

2. Bəәzi insanların fikrincəә bu ayəәləәrin məәnası budur ki, kimsəә bizi 
vuranda orada dayanmalıyıq vəә nəә qəәdəәr vursalar da, heç bir şey 
etməәməәliyik. Sizcəә bu, İsanın burada dediyi sözləәrin həәqiqi 
məәnasıdırmı? Sizcəә O, nəә deməәk istəәyir?  
Bizəә pislik edəәnləәrəә qarşı ürəәyimizin münasibəәti necəә olmalıdır? (39-
cu ayəәnin birinci hissəәsinəә baxın.) 

3. 43-48-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Adəәtəәn deyiləәn sözləәrin əәksinəә 
olaraq (43-cü ayəә) 44-cü ayəәdəә İsanın bizəә öyrəәtdiyi təәlimləәr necəәdir? 

4. Allah həәm pisləәrəә, həәm dəә yaxşılara qarşı necəә davranır (45-ci ayəә)?
ƏӘgəәr biz düşməәnləәrimizi sevsəәk, göyləәrdəәki Atamızın necəә həәqiqi 
övladları olarıq? 

Məәdəәniyyəәtləә  əәlaqəәdar qeyd: 38-ci ayəәyəә yenidəәn baxın. “Göz 
əәvəәzinəә göz, diş əәvəәzinəә  diş” ifadəәsi Levililəәr 24:19-20-ci 
ayəәləәrdəәn götürülüb. “Bir adam başqa adamı  yaralayarsa, o nəә 
cür edibsəә, ona da beləә  edilsin: sınıq əәvəәzinəә  sınıq, göz  əәvəәzinəә 
göz, diş  əәvəәzinəә  diş; o adama nəә  cür yara vurubsa, ona da beləә 
yara vurulsun.” Bu İsrailin hakimləәrinəә köməәk edirdi ki, əәdaləәtli 
qəәrarlar çıxarsınlar. Cəәza cinayəәtəә bəәrabəәr olmalı idi. Bu, 
hakimləәrəә əәdaləәtli vəә düzgün qəәrarlar çıxarmağı öyrəәdirdi. Allahın 
müqəәddəәs Kəәlamı öyrəәdir ki, pislik edəәnləәri cəәzalandırmaq 
hakimiyyəәtin işidir, amma hakimləәr dəә bütün insanlara qarşı eyni 
cür rəәftar etməәlidirləәr.
Amma İsanın dövründəә bəәzi insanlar pislik edəәrkəәn qisas almağa 
haqq qazandırmaq üçün bu qanundan istifadəә edirdiləәr. 
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5. 46-48-ci ayəәləәri oxuyun. İsa bizim vergiyığanlardan vəә 
bütpəәrəәstləәrdəәn fəәrqli olmağımız üçün bizəә nəә söyləәyir? Bizim 
nümunəәmiz kimdir (48-ci ayəә)? 

6. Romalılar 12-ci fəәsli açın vəә 17-21-ci ayəәləәri oxuyun. ƏӘgəәr kimsəә 
bizəә qarşı pislik edirsəә, bu bizəә ixtiyar verirmi ki, onlara pislik edəәk? 
17-ci ayəәyəә əәsasəәn İsanın ardıcılları nəә vaxtsa pislik etməәlidirləәrmi? 

7. 18-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Bir sülhpəәrvəәr insan kimi bizim 
cavabdehliyimiz nəәdir? 

8. 19-cu ayəәni yenidəәn oxuyun. Bizəә pislik edəәnəә əәvəәzini ödəәməәk kimin 
cavabdehliyidir? Niyəә özümüzəә görəә qisas almamağımız, amma onu 
Allaha verməәyimiz vacibdir?
Bunun haqqında fikirləәşin: Bir insan kimi biz hadisəәni aydın şəәkildəә 
görürükmü? Biz başqa insanın ürəәyinin niyyəәtləәrini biləә biləәrikmi? 
Siz qisas alanda o biri insan əәvəәzindəә nəә edir? Bu nəә vaxtsa necəә 
qurtara biləәr? 
Siz inanırsınızmı ki, Allah əәdaləәtlidir vəә O, əәvvəәl-axır həәr bir şeyi 
yoluna qoyacaq?  

9. 20-21-ci ayəәləәrəә baxın. Qisas almaq əәvəәzinəә biz nəә etməәliyik?  
ƏӘgəәr biz qisas alsaq, hansı biri qalib gəәlir – pislik, yoxsa yaxşılıq? Biz 
pisliyəә necəә qalib gəәlirik? 

10. Kimsəә sizi incidəәndəә vəә ya təәhqir edəәndəә ürəәyinizdəә qisas üçün 
yaşamaq istəәyinəә imkan verirsinizmi? 
Matta 5:43-48-dəә İsanın təәlimləәrinəә yenidəәn nəәzəәr salın. ƏӘgəәr insanlar 
İsanın təәlimləәrinəә riayəәt etsəәydiləәr, cəәmiyyəәt nəә cür dəәyişəәrdi? 
İndi dua etməәk üçün vaxt ayırın. Sizin “düşməәnləәriniz” – sizəә pislik 
edəәn insanlar varmı? İsadan xahiş edin ki, qisas almaq əәvəәzinəә sizəә 
onları sevməәkdəә vəә bağışlamaqda yardım etsin.  
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“Buna görə sizə deyirəm: 
dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, 

artıq almısınız və istədiyiniz sizin üçün ediləcək.”  
Mark 11:24
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DUA EDİN

Buna görəә siz beləә dua edin…  (Matta 6:9)

Bütün dünyada insanlar dua edirləәr. Qəәbiləә vəә tayfalarda yaşayan insanlar 
qorxduqları ruhlara dua edir vəә nəәğməә oxuyurlar. Həәr bir dinin öz dua ayinləәri 
vardır. Həәtta ateistləәr beləә fəәlakəәt zamanı: “Allah əәgəәr varsansa, məәnəә köməәk 
et!” – deyəә ümidsiz şəәkildəә qışqırırlar. İnsan bilir ki, onun gücü məәhduddur vəә 
özündəәn başqa kimdəәn vəә ya nəәdəәnsəә köməәk almağa ehtiyacı vardır. Lakin 
əәksəәriyyəәtimiz bilirik ki, biz duanı anlamırıq. Biz həәmçinin yaxşı dua 
etməәdiyimizi dəә bilirik.  
Şagirdləәr İsanın əәminlik vəә səәlahiyyəәtləә dua etdiyini görmüşdüləәr. Onlar 

həәmçinin İsanın Ata iləә təәklikdəә qalmaq üçün onları təәrk etdiyini dəә 
görmüşdüləәr. Onlar həәr gün İsanın ruhani gücünü görürdüləәr. İsa Öz Atasını 
tanıyırdı vəә dualarının eşidildiyini bilirdi. Ona görəә dəә, şagirdləәr İsadan onlara 
dua etməәyi öyrəәtməәyini istəәdiləәr. İsa da öyrəәtdi! O, dua barəәdəә şagirdləәrəә bir 
çox vacib şeyləәri öyrəәtdi.
İsaya iman edəәnləәr əәminlikləә dua etməәlidirləәr. Lakin biz, ilk şagirdləәr kimi, 

İsadan bizəә dua etməәyi öyrəәtməәsini istəәməәliyik. Gəәlin, bir duaçı kimi Onun 
sözləәrindəәn vəә nümunəәsindəәn öyrəәnəәk.  

Növbəәti dəәrsləәr bizəә köməәk edəәcəәk. Gəәlin, Onun kimi dua edəәn insanlar 
olaq.
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23. İkiüzlüləәr vəә Bütpəәrəәstləәr Kimi Dua Etməәyin

Müzakirəә üçün sual: 
Bəәzəәn həәyat ağır olanda siz Allahın dualarınızı eşidib-eşitməәdiyini 
düşünmüsünüzmü? Biz Allahın dualarımızı eşitdiyinəә, onlara Öz 
sevgisi, hikməәti iləә vəә vaxtında cavab verəәcəәyinəә iman etməәkləә daha 
yaxşı necəә dua edəә biləәrik?

Matta 6:1-8-i oxuyun.
1. İsa bizəә deyir ki, dua edəәrkəәn ikiüzlü olmayaq. Biz onların etdiyi hansı 

şeyləәrdəәn ehtiyatlı olmalıyıq ( 5-ci ayəә)?
2. Sizcəә, ikiüzlünün insanların onları izzəәtləәndirməәsini istəәməәsi onun 

dualarına vəә Allahla ünsiyyəәtinəә necəә mane olur?
3. Biz dua edəәrkəәn İsa bizim onlardan necəә fəәrqli olmağımızı deyir (6-cı 

ayəә)?
4. İsa davamçılarının yalnız otaqda təәk qalıb başqaları iləә birlikdəә 

olmadan dua etməәləәrini əәmr edirmi?
Unutmayın ki, Məәsih Özü şagirdləәri qarşısında dua etmişdi. Şagirdləәr 
dəә imanlılar kimi birlikdəә dəәfəәləәrləә dua etmişdiləәr. 5 vəә 6-cı ayəәləәrdəә 
İsanın şagirdləәrinəә öyrəәtdiyi prinsip hansıdır?

5. İkiüzlüləәr (Allahı tanıdıqlarını düşünəәn din adamları) 5-ci vəә 6-cı 
ayəәləәrdəә təәsvir edilmişdir. Bildiyimiz kimi, onlar dua edəәrkəәn diqqəәt 
məәrkəәzləәrini səәhvəәn insanların onları görməәsinəә yönəәldirləәr. İndi isəә 
7-ci ayəәdəә fəәrqli bir xasiyyəәtli insana diqqəәt yetirin. Digəәr xasiyyəәtli 
insanlar hansılardır?  

6. Bütpəәrəәstləәr dua edəәrkəәn nəә edirləәr (7-ci ayəә)?
Allahın bizi eşitməәsi üçün çoxlu sözləәrləә dua etməәyəә inanmağımız nəә 
üçün səәhv düşüncəә təәrzidir? 

7. Bütpəәrəәstləәr çox vaxt duadan bir növ ovsun kimi istifadəә edirləәr. Onlar 
düşünür ki, əәgəәr dəәfəәləәrləә müəәyyəәn sözləәr deyirləәrsəә, istəәdikləәrini 
etməәləәri üçün allahları idarəә edəә biləәrləәr. Bu müjdəәləәrdəә yazılmış 
duanın məәnasını ifadəә etmir. İsa bizəә öyrəәdir ki, Allah bizim Atamızdır 
vəә bizim dualarımızı eşidəәrəәk bizim qayğımıza qalır.  
Dua edəәrkəәn Allahı idarəә etməәyəә çalışmaq nəә üçün yanlışdır?

8. Bəәzi insanlar sanki vəәziyyəәt üzəәrindəә səәlahiyyəәt qazanmaq üçün 
müəәyyəәn sözləәr deyəәrəәk dua edirləәr. Bu da əәslindəә Allaha etibar 
etməәkdəәn daha çox sözləәrin səәlahiyyəәtinəә etibar edəәrəәk bir “ovsun” 
formasıdır. İsanın davamçısı kimi dua etməәk tamamiləә fəәrqli bir 
şeydir. İsanın öyrəәtdiyi kimi dua etməәk vəәziyyəәti vəә insanları idarəә 
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etməәk deyildir. Amma Allahın iradəәsinin yer üzəәrindəә hakim olması 
üçün cəәsarəәtləә vəә imanla dua edin. Bu duada qadir olan vəә İsa Məәsihin 
ölümü vəә yenidəәn dirilməәsi vasitəәsiləә iblisin qüdrəәti üzəәrindəә qəәləәbəә 
çalmış sevəәn Allaha etibar edilir.  
Bəәzi insanlar evləәrini, işləәrini vəә ya maşınlarını pis gözdəәn saxlamaq 
üçün göz muncuqları asırlar. Dua bu göz muncuqlarına inanmaqdan 
necəә fəәrqləәnir?
Növbəәti dəәrsdəә biz İsanın şagirdləәrinəә necəә dua etməәyi öyrəәtdiyinəә 
baxacağıq. 

9. Bu dəәrsini sona çatdırmaq üçün növbəәti aylarda Onu razı salan təәrzdəә 
dua etməәyi Rəәbbin sizi öyrəәtməәsini xahiş edin.
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24. Siz Beləә Dua Edin

Müzakirəә üçun sual: 
Bir dəәfəә şagirdləәr İsadan onlara dua etməәyi öyrəәtməәsini xahiş etdiləәr. 
Bir çoxlarımız da dua etməәyi öyrəәnməәkdəә yardıma ehtiyacımız 
olduğunu hiss edirik. Nəә üçün dua etməәk sizin üçün çəәtindir?

Matta 6:9-15-i oxuyun.
1. İsa dua edəәrkəәn Allahı necəә adlandırır (9-cu ayəә)?

İsa Allaha münasibəәtdəә olduğu bir Kəәs kimi dua etdi. O, həәmişəә Allahı 
“Ata” adlandırırdı. 
ƏӘgəәr Allahın bizi həәqiqəәtəәn sevəәn Səәmavi Atamız olduğunu 
anlayırıqsa, biz dua edəәrkəәn bu imanımızı necəә gücləәndirəәcəәk? 

2. İsa Allahı “Ata” adlandırmaqla bu duanı yaxınlıqla başlayır. Növbəәti 
sözləәrindəә O, böyük ehtiram nümayiş etdirir. O, nəә deyir (9-cu ayəә)?

Sizin həәyatınızda Allahın adı müqəәddəәs tutulurmu? Biz öz danışıq vəә 
davranışlarımızı necəә dəәyişəә biləәrik ki, Allahın adı həәmişəә hörməәtli 
tutulsun? 

3. Yenidəәn 10-cu ayəәni oxuyun. Aşağıdakılarını oxumazdan əәvvəәl 
Allahın Padşahlığının yer üzünəә gəәlməәsinin hansı məәna verdiyini 
müzakirəә edin.   

Musa peyğəәmbəәr İsa Məәsih doğulmamışdan 1500 il əәvvəәl 
Allahdan On ƏӘmr almışdır. Tövrat  kitabında tapılmış üçüncü əәmr 
budur: “Allahın  Rəәbbin  adını boş yerəә  dilinəә  gəәtirməә, çünki 
Rəәbb Öz adını  boş  yerəә  dilinəә  gəәtirəәni cəәzasız  qoymaz” (Cıxış 
20:7).
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Biz Allahın Padşahlığının  genişləәndirilməәsindəә  iştirak edəә 
biləәrikmi?
Həәr dəәfəә insan Allahı onun ürəәyini idarəә etməәyəә dəәvəәt  edəәndəә yer 
üzəәrindəә Allahın Padşahlığı genişləәnir. Biz yer üzəәrindəә Allahın 
iradəәsinin hakim olması üçün dua edəәndəә sadəәcəә dünyada 
dəәyişiklik olması üçün dua etmirik, biz həәmçinin Allahın öz 
həәyatlarımızı dəәyişməәsini istəәdiyimizi etiraf edirik. Biz anlayırıq 
ki, əәgəәr Allaha ürəәkləәrimizdəә hakim olmağa imkan verməәsəәk, öz 
kiçik xudbin padşahlığımızın padşahları olacağıq. Amma biz 



Yuxarıdakı grafayanı yenidəәn oxuyun vəә sonra təәsəәvvür edin ki, bu 
qrup tez-tez Allahın sizin, ailəәləәrinizin vəә qonşularınızın həәyatında öz 
Padşahlığının hakimiyyəәtini qurması üçün dua etsəәydi nəә baş verəәrdi, 
bu haqda fikirləәrinizi müzakirəә edin.

4. 11-ci ayəәni yenidəәn oxuyun.Bəәzi insanlar sanki Allah yox imiş kimi 
həәyatlarını yaşayırlar. Onlar bütün problemləәrini Allahsız həәll etməәyəә 
çalışırlar. Allah istəәyir ki, biz gündəәlik ehtiyaclarımızı Ona deyəәk vəә 
Onun bizəә yardım edəәcəәyinəә inanaq. Bu həәqiqəәti bilməәk sizi nəә 
dəәrəәcəәdəә ruhlandırır? Bu haqda qrupda danışın.

5. İsa göyləәrəә qalxandan çox illəәr sonra onun şagirdi Peter beləә yazmışdı: 
“Bütün qayğı yükünüzü Ona ötürün, çünki O sizin qayğınıza 
qalır” (1 Peter 5:7). Bu ayəәnin sizin üçün hansı məәnanı daşıyır?

6. 12, 14-15-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun.
İsa burada bəәzi çəәtin sözləәr deyib. İnsanlar bağışlamanı çox çəәtin bir 
şey hesab edirləәr. Həәr bir kəәs üçün həәyatda bağışlamanın öyrəәnməәli 
bir şey olduğunu hamımızın bilməәsi vacibdir.  
Biz dua edib günahlarımızdan bağışlanmağımızı diləәyəәndəә nəә üçün İsa 
həәmin zaman başqalarını da bağışlamağımızı istəәyir? 
Qrup şəәklindəә bir anlıq həәr biriniz səәssizcəә düşünün: Məәn bu gün kimi 
bağışlamalıyam?

7. 13-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. Nəә üçün sınağa düşməәməәk üçün dua 
etməәk vacibdir?
İncildəә öyrəәdilir ki, “Allah məәğrurlara qarşı durur, təәvazökarlara 
isəә lütf verir” (1 Peter 5:5).
Nəә üçün sınağa qarşı Allahın köməәyinəә ehtiyacımız olduğunu səәmimi 
bildirməәk vacibdir? 

8. Duanın son hissəәsi təәsdiq edir ki, Allahın Padşahlığı, qüdrəәti vəә izzəәti 
əәbəәdidir (13-cü ayəә).
Həәmin sözləәr sizin Allaha imanınızı gücləәndirirmi? Niyəә?
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əәslindəә padşahlar deyil, qullara çevrilirik. Biz heç bilməәdəәn 
həәyatımızın açarlarını Şeytana veririk. İnsan öz həәyatını özü idarəә 
etdiyini düşünəәndəә o, həәqiqəәtəәn zülməәtəә vəә şəәrəә onu idarəә etməәsi 
üçün qapı açır. Amma biz Allahın Padşahlığının gəәlişi üçün dua 
edəәndəә Allahdan ürəәkləәrimizi dəәyişməәsini vəә Onun yer üzəәrindəәki 
məәqsəәdləәri üçün bizi itaəәtkar qullara çevirməәsini xahiş edirik.



9. Bəәzi insanlar bu duanın sözləәrindəәn sanki “uğur duası” kimi istifadəә 
edirləәr. Onlar düşünürləәr ki, həәyatlarını qorumaq vəә xeyir-dualı olmaq 
üçün sadəәcəә bu sözləәri deməәkdəә qüdrəәt vardır. Buna görəә dəә, onlar 
sözləәri tez deyir vəә məәnası barəәdəә düşünmürləәr. 
İsa bizim bu duanı beləә etməәyimizi istəәyirmi? Öz düşüncəәləәrinizi izah 
edin.

10. Bu dua daha yaxşı dua etməәyi öyrəәnməәyimiz üçün bizi necəә 
istiqaməәtləәndirir?
Dəәrsi dua iləә bitirəәndəә qrupunuz üçün bir nümunəә olaraq Rəәbbin 
duasından istifadəә edin, lakin İsanın öyrəәtdiyi eyni fikirləәri ifadəә 
etməәk üçün öz sözləәrinizdəәn istifadəә etməәkdəәn çəәkinməәyin. 
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25. Daim Dua Edin Vəә Ruhdan Düşməәyin

Müzakirəә üçün sual: 
Nəә üçün imanımızın Allah üçün vacib olduğunu düşünürsünüz?

Luka 18:1-8-i oxuyun.
1. İsa bu məәsəәli nəә üçün danışdı (1-ci ayəә)?

Siz dualarınıza tez cavab gəәlməәdiyini görəәndəә ruhdan düşməәyəә meyl 
edirsinizmi?

2. Bu hekayəә hakim vəә dul qadın haqqındadır. İsa hakimi necəә təәsvir edir 
(2-ci ayəә)?

3. Dul qadın hakimdəәn nəә istəәyir (3-cü)?
İsanın dövründəә dul qadınların heç bir gücü yox idi. Onlar asanlıqla 
pis insanlar təәrəәfindəәn aldadıla biləәrdiləәr.
Bu hekayəәdəә gücsüz bir dul qadın nəә insanların qayğısına qalan, nəә dəә 
Allahdan qorxan hakimin yanına gəәlir. ƏӘgəәr siz bu gün beləә bir şeyin 
baş verdiyini görsəәniz, hakimin dul qadına yardım edəәcəәyinəә ümidiniz 
olardımı? 

4. İlk əәvvəәl hakim ona əәhəәmiyyəәt verməәdi, amma axır ki, onun xahişini 
yerinəә yetirdi. Niyəә (4-5-ci ayəәləәr)?

5. 6-8-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsa əәdaləәtsiz hakimdəәn Allah barəәdəә 
danışmağa keçid alır. Allah əәdaləәtsiz hakiməә bəәnzəәyir, yoxsa ondan 
fəәrqlidir?
Allah barəәdəә bildikləәrinizəә əәsasəәn, Onun əәdaləәtsiz hakimdəәn nəә iləә 
fəәrqləәndiyini təәsvir edin.

6. Kim Allahdan yardım istəәyir (7-ci ayəә)? Onlar tez-tez ondan yardım 
istəәyirləәr?
Allah onlar üçün nəә edəәcəәk (8-ci ayəә)? Onlara əәdaləәti nəә gəәdəәr tez 
göstəәrəәcəәk?

7. Bu məәsəәlin sonunda İsa sual verir. Bu hansı sualdır (8-ci ayəә)?
Sizcəә, İsa nəә üçün bu sualı verir?

8. 1-ci ayəәyəә qayıdın. İsanın bu məәsəәli danışmaqda məәqsəәdi nəә idi? 
Bu məәsəәl sizəә daha çox əәminlikləә dua etməәyəә yardım edirmi?

9. Dəәrsimizi bitirməәk üçün İbraniləәrəә 4:14-16-nı oxuyun. Sonra 
sakitcəә ayəәləәr barəәdəә düşünün vəә bu ayəәləәrin sizin üçün hansı məәna 
kəәsb etdiyini qrupla bölüşün.

70



Aşağıdakı sözləәri yavaş-yavaş oxuyun vəә İsa Məәsihdəә Allahın bizəә 
verdiyi böyük həәdiyyəә barəәdəә düşünün:
İsaya öz xilaskarımız kimi iman edəәn bizləәr bilirik ki, O, bizim 
rüsvayçılığımızı aradan qaldırıb vəә günaha görəә qurban verdiyi həәyatı 
vasitəәsiləә bizi Allahla barışdırıb. Dua edəәrkəәn bunu unutmayın. Heç 
kim saleh olduğuna görəә Allaha gəәlmir. Biz İsa Məәsihin qurbanına 
inam vasitəәsiləә Allaha gəәləә biləәrik. İndi Allahın bizi həәqiqəәtəәn 
sevdiyinəә vəә bizim dualarımızı eşitdiyinəә güclü iman edəәrəәk dua edəә 
bilirik. O, əәdaləәtsiz hakim kimi deyil. O bizim əәminlik vəә cəәsarəәtləә 
dua etməәyimizi istəәyir, çünki O, çox yaxşıdır!
İndi siz qrupla birlikdəә nəә üçün dua etməәlisiniz?
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26. Allahı Tanımaq Üçün Vaxt Ayırın

Müzakirəә üçün sual: 
Haqqında dua etdiyin bəәzi şeyləәr nəәdir? 

Luka 10:38-42-ni oxuyun.
1. 38-ci ayəәyəә yenidəәn baxın. Marta nəә etdi? Sizcəә, qonaqpəәrvəәrlik 

kiməәsəә məәhəәbbəәt göstəәrməәyin bir üsuludurmu? 
Onun bacısı Məәryəәm nəә edirdi (39-cu ayəә)?

2. 40-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. Martanın münasibəәti necəә idi? Marta 
nəәdəәn narahat idi?
O İsaya nəә dedi? Sizcəә, bacısı Məәryəәməә qarşı necəә hiss edirdi? 

3. İndi 41-42-ci ayəәləәri oxuyun. İsa Martanın çox şeyləәr haqda narahat 
olduğunu göstəәrir. Onun dediyi şeyləәrin neçəәsi vacibdir? 
Vacib olan şey nəәdir?
Sizcəә, İsa üçün əәn vacib olan hansı idi: Onun yeməәk üçün yaxşı xörəәyi 
olması, yoxsa ac olan ürəәkləә əәbəәdi həәyat kəәlamını bölüşməәsi?

4. Matta 5:6-nı oxuyun. Salehlik üçün ac vəә susuz olmasını Məәryəәm 
necəә göstəәrir? Bu ayəәyəә əәsasəәn o nəә əәldəә edəәcəәk?

5. Bu iki qadından əәn çox hansına oxşayırsınız? Həәyatın bir çox təәləәbləәri 
iləә özünüzü dilxor vəә fikri dağınıq hiss edirsiniz? Yoxsa, siz tez-tez 
başqa şeyləәri qırağa qoyub İsa iləә vaxt keçirirsiniz? Siz Onunla 
danışmaq vəә Onun kəәlamını öyrəәnməәk üçün acmısınız?

6. İsa Özü, tez-tez Öz Atası iləә təәklikdəә duada vaxt keçirirdi. Mark 
1:35-39-u oxuyun. İsa nəә vaxt dua edirdi? Harada dua edirdi? 
Sizcəә, nəәyəә görəә o bu yeri vəә vaxtı seçdi? Allahla təәklikdəә vaxt 
keçirməәyimiz üçün dünyanı özümüzəә yaxın buraxmamağın yolunu 
tapmaq nəә qəәdəәr vacibdir? 

7. Kimləәr İsanı axtarmaq üçün gəәldiləәr (36-cı ayəә)? Onlar ona nəә dediləәr 
(37-ci ayəә)?
İsa davamlı olaraq geniş izdihamla əәhatəә olunurdu. Sizcəә Allahla 
təәklikdəә vaxt keçirməәk üçün yol tapmaq Onun üçün asan idi?  

8. ƏӘgəәr siz böyük şəәhəәrdəә vəә ya çoxlu adam olan evdəә yaşasanız, Allahla 
təәklikdəә olmaq üçün vaxt vəә yer tapmaq asan ola bilməәz. 
Onunla olan vaxt üçün sizin qurban verməәyiniz kifayəәt qəәdəәr 
vacibdirmi?
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9. Müqəәddəәs Yazının digəәr yerləәrindəә İsanın həәm təәklikdəә, həәm dəә Öz 
şagirdləәri iləә dua etməәsi haqda danışılır.
Luka 6:12-13-ü oxuyun. 13-cü ayəәdəә İsa işinin hansı vacib hissəәsini 
etdi? Bu seçimləәri etməәzdəәn qabaq o nəә etdi (12-ci ayəә)?
Vacib qəәrarlar verməәzdəәn qabaq, siz Allahı təәklikdəә axtarmaq vəә onun 
müdrikliyini bilməәk üçün  vaxt təәyin edirsiniz?

10. Luka 5:15-16-nı oxuyun. Nəәyəә görəә çoxlu adam İsanın yanına axışıb 
gəәlirdi? 
Təәsəәvvür edin, insanların ehtiyaclarına günbəәgün xidməәt etməәk İsa 
üçün nəә qəәdəәr yorucu olmalı idi. Özünəә yenidəәn güc qaytarmaq üçün 
o nəә edirdi (16-cı ayəә)?
ƏӘgəәr günahsız olan İsanın Allahla təәklikdəә dua etməәyəә ehtiyacı var 
idisəә, sizcəә bizim dəә buna ehtiyacımız var?

11. Öz həәyatınız haqda fikirləәşin. Allahla təәklikdəә keçiriləәn vaxt sizin 
üçün nəә qəәdəәr vacibdir? Sülhdəә vəә sakitçilikdəә dua etməәyiniz onun 
kəәlamı üzəәrindəә düşünəә bilməәyiniz üçün, vaxtaşırı televizoru vəә cib 
telefonunuzu söndürməәyinizəә ehtiyac var?

12. İsanın təәlimləәrini öyrəәndikcəә siz görəәcəәksiniz ki, İsa nəә qəәdəәr vəә nəә 
qəәdəәr tez dua etməәyimizləә bağlı bizəә qayda verməәyib. Siz onun 
hüzuruna onu sevdiyiniz vəә onu tanımaq istəәdiyiniz üçün gəәlirsiniz?  
Siz ona ehtiyac olduğuna görəә onun hüzuruna gəәlirsiniz? Siz onun 
üçün acsınız?
Allahı yaxından tanıya bilməәyinizəә görəә edəәcəәyiniz dəәyişiklikləәr üçün 
dua etməәk vəә onların üzəәrindəә düşünməәk üçün vaxt ayırın. 
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27. İman Adamı Olun

İsanın Insanların Xəәstəәlikdəәn 
vəә Şeytanın ƏӘsarəәtindəәn Azad Etməәsinəә Inanın

Müzakirəә üçün sual:
Siz heç kiminsəә şəәfa alması üçün dua etmisiniz? Yaxud eləә bir yerdəә 
olmusuz ki, orada başqaları kiminsəә şəәfa alması üçün dua etsinləәr? Öz 
təәcrübəәn haqqında danışın.

Giriş:  İsa yer üzündəә olanda, Onun xidməәtinin mühüm hissəәsi xəәstəәləәrəә şəәfa 
verməәk vəә cinləәri qovmaq idi. Cəәld bu ayəәləәri oxuyun: Matta 
4:23-25, Matta 10:1, Matta 10:5-8 vəә Matta 15:29-31.

 Bütün İncil boyu orada İsanın insanlara şəәfa verməәsi barəәdəә çoxlu 
hekayəәləәr var. Həәr bir fəәrdin müxtəәlif olduğu kimi həәr bir hekayəә dəә 
fəәrqlidir. Bu dəәrs Matta vəә Markın müjdəәsindəә olan bir hadisəәyəә 
diqqəәt verəәcəәk.

Matta 17:14-21-i oxuyun. 
1. Kişinin oğlunun vəәziyyəәtini təәsvir et (15-ci ayəә). Ata oğlunun şəәfa 

tapması üçün nəә etdi (16-cı ayəә)? Oğul şəәfa tapdı? Nəә üçün tapmadı?
2. 17-ci ayəәyəә baxın. İsa camaatı necəә adlandırdı? Sizcəә, İsa onları nəә 

üçün eləә adlandırdı?
3. 18-ci ayəәdəә İsa nəә etdi?
4. 19-cu ayəәdəә şagirdləәr gizlincəә İsadan nəә üçün onların cini qova 

bilməәdikləәrini soruşdular. 20-ci ayəәdəә İsanın cavabı nəәdir?
Dağı yerindəәn təәrpəәtməәk üçün İsa nəә qəәdəәr imanın gəәrəәk olduğunu 
deyir?

5. İndi 21-ci ayəәyəә baxın. (Bu ayəә ola bilsin qeyd kimi verilir.) İsa cinəә 
tutulmuş adamların bəәzi vəәziyyəәtləәrindəә nəәyin gəәrəәk olduğunu deyir?

6. İndi eyni hekayəәni Mark 9:17-29-da oxuyun. Markın yazısı İsa vəә 
oğlanın atası arasında olan söhbəәti dəә daxil edir. 
20-24-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 22-ci ayəәdəә atanın xahişi nəәdir? 
Sizcəә, onun çoxlu imanı var? 

7. İndi 23-cü ayəәdəә İsanın cavabını oxuyun. İsanın buradakı sözləәri 
Matta 17:20-dəә şagirdləәrinəә dediyi sözləәrəә bəәnzəәyirmi? Necəә 
bəәnzəәyir? (Həәmin ayəәyəә bir dəә baxın.) 
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8. Ata dəәrhal nəә deyir (Mark 9:24-cü ayəә)? Sizcəә İsanın 23-cü ayəәdəәki 
sözləәri onun şübhəәdəәn əәl çəәkib inanmağa başlamasına necəә köməәk 
etdi?

9. 24-cü ayəәni yenidəәn oxuyun vəә atanın köməәyəә ehtiyacı olduğunu 
təәvazökarcasına necəә etiraf etməәsinəә fikir verin. 
Həәyatınızda eləә vaxtlar olub ki, inanmaq istəәmisiniz, amma şühbəәləәrləә 
mübarizəә aparmısınız? İsa kişini şübhəәləәrinəә görəә məәzəәmməәt etdi, 
yoxsa onun zəәif olmasına baxmayaraq imanına ehtiram etdi (25-27-ci 
ayəәləәr)?
Biz bundan nəә öyrəәnəә biləәrik?

10. 29-cu ayəәyəә aid olan qeyd dəә daxil olmaqla, 28-29-cu ayəәləәri yenidəәn 
oxuyun. Bunu Matta 17-ci fəәsildəәki 21-ci ayəә (qeyd) iləә müqayisəә et. 
İndi isəә gəәlin bu ayəәləәrdəәn şəәfa barəәdəә öyrəәndikləәrimizi yenidəәn 
nəәzəәrdəәn keçirəәk.

• Şəәfa iman iləә necəә əәlaqəәlidir? (Həәmçinin İbraniləәrəә 11:6-nı 
oxuyun.)

• Allahın qeyri-mümkün şeyləәri bizim vasitəәmizləә etməәsi üçün nəә 
qəәdəәr iman gəәrəәkdir (Matta 17:20)?

• Sizcəә, bəәzi şəәfalar nəә üçün başqalarından daha çəәtin ola biləәr? 
ƏӘgəәr biz dəәrhal cavab görməәsəәk, bizim duada məәtanəәtli ol-
mağımız vəә həәtta oruc tutmağımız nəә üçün vacibdir? (Matta 
17:21 (qeyd))

• ƏӘgəәr bizim şübhəәmiz varsa, biz nəә etməәliyik (Mark 9:24)?
ƏӘgəәr biz insanlar üçün dua ediriksəә vəә onlar şəәfa almırlarsa, onda 
biz nəә etməәliyik?
Sadəәcəә kimsəә şəәfa tapmamışdır deyəә, gəәlin, biz xəәstəәləәr üçün dua 
etməәkdəәn əәl çəәkməәyəәk. Çünki bir çox xəәstəә insanlar dua vasitəәsiləә 
şəәfa tapmışlar. Çoxlu sayda Müqəәddəәs Yazılar var ki, bizi xəәstəәləәrəә vəә 
cinəә tutulmuşlara görəә dua etməәyəә ruhlandırır. Çox vaxt biz 
möcüzəәləәri ona görəә görmürük ki, sadəәcəә dua etmirik. Mark 9:24-dəәki 
atanın etdiyi duanı edin. Sonra isəә ehtiyacı olan insanların şəәfası vəә 
xilas olması üçün imanla dua edin. Tez-tez İsanın Matta 17:20 vəә 
Mark 9:23-dəәki sözləәrini oxuyun. 
İmanlı cəәmiyyəәt olaraq tez-tez bu ehtiyaclar üçün dua etməәyəә vaxt 
ayırın. 

  75



“Sizsə hər şeydə – imanda, sözdə, bilikdə, hər cür cəhddə, 
sizə göstərdiyimiz məhəbbətdə zəngin olduğunuz kimi 

bu xeyriyyəçilikdə də zəngin olun.” 
1 Kor. 8:7
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VERİN

Gördüyüm həәr işdəә Rəәbb İsanın “verməәk almaqdan daha çox 
bəәxtiyarlıq gəәtirəәr” sözünü yaddan çıxarmayıb beləә əәməәk 

səәrf edəәrəәk zəәifləәrəә köməәk etməәyin vacibliyini sizəә göstəәrdim. 
(Həәvariləәrin İşləәri 20:35)

İsa bizəә səәhəәrki gün üçün narahat olmamağı öyrəәtmişdir. O, həәmçinin 
ardıcıllarına əәliaçıq olmalarını öyrəәtmişdir. 
ƏӘliaçıqlıqda böyük xeyir-dua vardır. İsa kimi verməәyi öyrəәnəәn insanlar iki 

şeyi nümayiş etdirirləәr. Birincisi, onlar həәqiqəәtəәn başqa insanların qayğılarını 
çəәkdikləәrini göstəәrirləәr. İkincisi, onlar sahib olduqları əәşyalardan daha çox 
Allahı sevdikləәrini vəә Ona etibar etdikləәrini göstəәrirləәr.  

Biz Müqəәddəәs Ruhun bizəә İsanın əәliaçıqlıq barəәdəә öyrəәtdikləәrini yada 
salmasını gözləәyəә biləәrik. O, bizi xilas etməәk üçün pul deyil, ÖZ HƏӘYATINI 
VERƏӘNİN Özüdür. Allah bizdəәn İsanın yollarını öyrəәnməәyimizi istəәyir. O 
bizəә Atanın kim olduğunu göstəәrdi. İndi isəә, biz Onun övladlarıyıq.

İsa qayıdanda, övladlarının özləәrinəә xəәzinəә yığdıqlarını vəә öz gəәləәcəәkləәri 
barəәdəә düşündükləәrini görəәcəәkmi? Yoxsa, onları səәxavəәtli olub ehtiyac içindəә 
olanlara köməәk etdikləәrini görəәcəәk? İsa bunu aydın etmişdir: bizim ağamız ya 
puldur, ya da Allah. Biz həәr ikisinəә xidməәt edəә bilməәrik.

Lakin bu dəәrsləәr sadəәcəә puldan başqa şeyləәr haqqında da danışır. Növbəәti 
dəәrsləәr bizəә İsaya bəәnzəәməәyi öyrəәdəәcəәk. Onun yolu bizi dəәyişəәcəәk. Biz həәr 
gün Onda malik olduğumuz həәr şeyi vəә bütün varlığımızı verməәyi 
öyrəәnəәcəәyik.
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28. Verəәrkəәn, Səәxavəәtli Dul Qadını Yada Salın

Müzakirəә üçün sual: 
Bəәzəәn biz fikirləәşirik ki, əәgəәr biz zəәngin olsaq (misal üçün, əәgəәr biz 
lotereya udsaq) onda biz səәxavəәtli olacağıq. ƏӘgəәr biz kasıb olanda 
səәxavəәtli deyiliksəә, sizcəә biz zəәngin olanda avtomatik olaraq səәxavəәtli 
olacağıqmı? Düşüncəәləәrinizi izah edin.

Mark 12:41-44-ü oxuyun. 
1. Camaat öz ianəәləәrini Məәbəәdin xəәzinəәsinəә qoyarkəәn kim onlara nəәzarəәt 

edirdi (41-ci ayəә)?
2. Kim çox pul verdi? 
3. Kim əәn az məәbləәği verdi (42-ci ayəә)? (Qeyd: Bu pulun dəәyəәri bir 

qəәpikdəәn beləә ucuz idi.) 
4. Sizcəә, bu məәbləәğin məәbəәdin saxlanılmasına əәhəәmiyyəәtli yardımı oldu? 

Bu kiçik məәbləәğ insanların gözləәrindəә hörməәt vəә izzəәt doğururmu?  O 
gün veriləәn hansı ianəәləәr insanların diqqəәtini daha çox cəәlb edirdi?

5. İsa gördükləәrini göstəәrməәk üçün kimi yanına çağırdı (43-cü ayəә)?
6. İsaya görəә, o gün əәn böyük ianəәni kim verdi (43-44cü ayəәləәr)?  

Nəә üçün?
7. Bu ayəәdəә İsa bizəә əәn son qəәpiyimizi verməәyi öyrəәdir? İsa imanlısı 

olaraq, biz Ona verdiyimiz pulun məәbləәğinəә görəә Allah təәrəәfindəәn 
qəәbul edilmişik? 

Yadda saxlayın....
ƏӘhdi-Cəәdid öyrəәdir ki, heç kim öz xilasını pul iləә ala bilməәz. Biz 
Allaha rüşvəәt verəә bilməәrik. Bizim həәr birimiz Onun xilası 
olmadan azmış oluruq. Biz Allahın könüllü olaraq verdiyi 
məәrhəәməәt  həәdiyyəәsini vəә əәbəәdi həәyatı tövbəә vəә İsa Məәsihəә iman 
vasitəәsi iləә əәldəә edirik. O Allahın Quzusudur, bizim günahlarımıza 
görəә əәbəәdi qurbandır.

ƏӘgəәr biz öz xilasımızı ala bilmiriksəә, onda bu hadisəәdəә İsa Öz 
şagirdləәrinəә nəәyi öyrəәtməәyəә çalışır? 
Sizcəә, əәgəәr həәdiyyəәni verməәk üçün qurban etməәliyiksəә, onda onun 
dəәyəәri daha çox olurmu? 

8. Allah bəәşəәriyyəәti heç bir pul olmadan yaratmışdır, buna görəә dəә 
milyon manat Allahda heç bir təәəәssürat yaratmır. Allahın Onun ardınca 
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gedəәnləәrdəәn nəә istəәdiyini kəәşf etməәk üçün Mark 12:30-cu ayəәyəә 
baxın. 
Allahı bütün qəәlbimizləә sevməәyimizi göstəәrməәk üçün səәxavəәtləә 
verməәyin yollarından biri hansıdır? 

9. Bütöv ürəәkdəәn verməәk haqda olan digəәr nümunəәləәri dəә oxumaq üçün, 
2-ci Korinfliləәrəә 8:1-15-i ayəәləәri oxuyun. Makedoniyalılar verəәndəә 
onların vəәziyyəәtləәri necəә idi (2-ci ayəә)?

10. Onlar verəәndəә hansı hissləәri keçirirdiləәr (2-ci ayəә)? 3-cü ayəә onların 
nəә qəәdəәr vəә necəә verdikləәri barəәdəә nəә deyir?
Bu cür verməәk Allahın onların qayğısına qalmasına nəә qəәdəәr etibar 
etdikləәrini necəә göstəәrir? 

11. 4-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. Ehtiyacı olan imanlılara yardım etməәk 
üçün onların düşüncəә təәrzləәri necəә idi? 

12. Onlar puldan savayı başqa nəә verirdiləәr (5-ci ayəә)? Həәdiyyəәləәrinləә 
birlikdəә  “özünü dəә həәsr etməәk” sizcəә nəә deməәkdir? 

13. Eləә təәsəәvvür edin ki, siz bu həәdiyyəәni alan imanlılardan birisiniz. 
Bunun necəә verilməәsini eşitdikdəәn sonra siz özünüzü necəә hiss 
edəәrdiniz? Bu cür həәdiyyəә verəәnləәrin vəә qəәbul edəәnləәrin ürəәkləәrini 
necəә birləәşdirəә biləәr? 

14. Öz verdiyinizi həәmin o dul qadın vəә Makedoniyalı iləә müqayisəә edin. 
Siz səәxavəәtləә vəә sevincləә verirsinizmi? Sizəә lazım olan məәbləәğdəәn 
artıq olub-olmamasından asılı olmayaraq siz verirsinizmi? 

15. Siz yalnız pul verirsiniz, yoxsa həәdiyyəә iləә birlikdəә özünüzü dəә 
verirsiniz? Siz verdiyiniz insanlar, yaxud layihəәləәr üçün dua 
edirsinizmi? Sizcəә, bu, Məәsihin Bəәdəәnindəә sevgi ruhunun vəә bir-
birinin qayğısına qalmağın həәvəәsləәndirilməәsinəә necəә köməәk edəә biləәr? 
Verməәk sahəәsindəә böyüməәyiniz üçün Allahdan yardım diləәyin. Allaha 
vəә başqalarına qarşı açıq əәl vəә açıq ürəәyin olmasından gəәləәn azadlığın 
sevincini yaşamağa bu gün başlayın. 
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Verməәk haqqında əәzbəәrləәməәk üçün yaxşı olan bir neçəә ayəәləәr: 
“Bunu unutmayın: az əәkəәn az, bol-bol əәkəәn bol-bol biçəәcəәk. 
Könülsüz yaxud məәcburi yox, həәr kəәs ürəәyinin niyyəәtinəә görəә pay 
versin. Çünki Allah sevinəә-sevinəә pay verəәn adamı sevir. Allah 
sizəә həәr bir neməәti bol-bol verəә biləәr. Beləә ki həәr bir şeyəә həәmişəә, 
həәrtəәrəәfli, kifayəәt  qəәdəәr sahib olmaqla həәr yaxşı əәməәl üçün bol-
bol imkanınız olsun.” 2 Korinfliləәrəә 9:6-8.



29. Allahı Sevin, Pulu Deyil

Müzakirəә üçün sual: 
İsa deyib, “verməәk almaqdan daha çox bəәxtiyarlıq gəәtirəәr.” (Həәv.İş. 
20:35) Siz buna inanırsınız? Nəә üçün inanırsınız, nəә üçün 
inanmırsınız?

Mark 10:17-31-i oxuyun. 
1. 17-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Adam İsadan hansı sualı soruşdu? Bu 

adamın İsaya necəә yaxınlaşmasına fikir verin. Sizcəә, bu nəәyi göstəәrir?
2. 18-20-ci ayəәləәri oxuyun. Adam İsanı “yaxşı” adlandıranda onun nəә 

nəәzəәrdəә tutduğunu İsa necəә qeyd edir?
Sonra İsa ƏӘhdi-ƏӘtiqdəә Musaya veriləәn bir neçəә əәmri sadalayır. Bunlar 
bütün əәmrləәr deyil, amma Onun haqqında danışdığı misallardır. 
Adamın buna cavabı nəәdir? 

3. İndi isəә 21-ci ayəәni oxuyun İsa ona qarşı nəә hiss edirdi? ƏӘgəәr bu adam 
uşaq vaxtından bütün əәmrləәrəә əәməәl etmişsəә, onun başqa bir şeyəә nəә 
üçün ehtiyacı var idi?
İsa nəә üçün ona həәr şeyini satıb kasıblara paylamalı olduğunu söyləәdi? 
ƏӘgəәr biz əәbəәdi həәyatı ala bilmiriksəә, vəә əәgəәr o Allahın əәvəәzsiz 
həәdiyyəәsidirsəә, onda bunun məәnası nəәdir?

4. İsa həәmin adamın həәr şeyini satıb paylasaydı nəәyəә malik olacağını 
dedi (21-ci ayəә)? 21-ci ayəәdəә İsa ona daha nəә dedi ki, o etsin?
Adam İsanın sözləәrinəә necəә cavab verdi? (22-ci ayəәni oxuyun.)

5. Matta 6-cı fəәsli açın vəә 19-21-ci ayəәləәri oxuyun. ƏӘgəәr həәmin adamın 
xəәzinəәsi Səәmada olsaydı, onun ürəәyi harada olardı? ƏӘgəәr onun ürəәyi 
Səәmada olsaydı, onun üçün öz dünyəәvi var-dövləәtindəәn keçməәk çəәtin 
olardımı? Sizcəә, bu adamın ürəәyi harada idi?

6. Bir daha Mark 10:23-27-ci ayəәləәrdəәki İsanın Öz şagirdləәri iləә 
söhbəәtini oxuyun. Sizin fikrinizcəә, İsa nəәyəә görəә varlının Allahın 
Səәltəәnəәtinəә daxil olmasının çəәtin olduğunu söyləәyir (23-cü ayəә)?

7. İsa 24 vəә 25-ci ayəәləәrdəә çox güclü fikir söyləәməәk üçün şişirtməәdəәn 
istifadəә edir. ƏӘgəәr sizin Müqəәddəәs Kitabda 24-cü ayəәyəә aid səәhifəәnin 
aşağısında qeyd varsa, onu da oxuyun. 
İndi isəә Onun sözləәrini aydın başa düşməәk üçün Matta 6:24-cü ayəәni 
oxuyun. Çox vaxt çoxlu pula malik olmaq insanları tam ürəәkləә Allaha 
xidməәt etməәkdəәn necəә saxlayır?
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8. Yenidəәn Mark 10:26-27-ci ayəәləәrəә baxın. Şagirdləәr ruhdan düşübləәr. 
Güman ki, onlar düşünürləәr ki, zəәnginləәr vəә vacib şəәxsləәr xilas ola 
bilməәzləәrsəә, ola biləәr ki, ümumiyyəәtləә heç kim xilas olmasın.
İsa onlara 27-ci ayəәdəә nəә cavab verir? Bizləәrdəәn bir kimsəә varlı vəә ya 
kasıb olsa, özümüzü xilas edəә biləәrikmi?

9. Sizcəә, bir şəәxsin həәm kasıb olması, eyni vaxtda Allaha deyil, pula 
xidməәt etməәsi mümkündürmü?
1-ci Timotey 6:6-10-u oxuyun. 6-cı ayəәyəә görəә “böyük qazanc” 
nəәdir? Zəәngin olmaq istəәyəәnləәrəә nəә baş verir (9-cu ayəә)?

10. 10-cu ayəәyəә görəә həәr cür pisliyin kökündəә nəә dayanır? Bu o 
deməәkdirmi ki, pulun olmağı pisdir? Problem puldadır, yoxsa həәmin 
pula sahib olan vəә ya pulun olmasını istəәyəәn şəәxsin ürəәyindəә?

11. Filipililəәrəә 4:10-13 açın. 12-ci ayəәdəә Həәvari Paulun dediyinəә görəә o 
hansı sirri öyrəәnmişdi? Beləә yaşamaq üçün gücü o haradan tapmışdı 
(13-cü ayəә)?

12. Mark 10-cu fəәsli açın vəә 28-31-ci ayəәləәri oxuyun. Peter İsaya nəә 
deyir?
Onların qurban verdikləәrinin əәvəәzindəә əәldəә edəәcəәkləәri haqda İsa 
Peterəә nəә deyir?

13. Siz bu Müqəәddəәs Yazıları öyrəәndikcəә öz həәyatınız haqda Allah sizin 
ürəәyinizəә nəәsəә danışdımı? Sizin həәyatınız pula sevgidəәn azaddırmı? 
Həәr cür vəәziyyəәtdəә məәmnun qalmağın sirrini bilirsinizmi?

14. İsa zəәngin adama söyləәdi ki, malik olduğu həәr şeyi satıb paylasın. 
Sizin fikrinizcəә, verməәk bizim həәyatlarımızı pula sevgidəәn necəә azad 
saxlaya biləәr? 
Allah sizəә nəә etməәyi göstəәrir?  
İndi bu haqda dua etməәyəә vaxt ayırın.
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Qeyd: Biz ehtiyatlı olmalıyıq ki, başqalarını mühakiməә etməәyəәk. 
Kiminsəә çox pulunun olması o deməәk deyil ki, həәmin adam öz 
pulunu sevir vəә ya ona etibar edir. Həәm dəә hansısa adamın kasıb 
olması o deməәk deyil ki, o pula sevgisindəәn azaddır. Bizim həәr 
birimiz Allahdan xahiş etməәliyik ki, bizim ürəәkləәrimizi yoxlasın 
vəә Onu birinci yerəә qoyub-qoymamağımızı, Onu sevib-
sevməәməәyimizi bizəә göstəәrsin. 



ƏӘzbəәrləәməәk üçün bir neçəә yaxşı ayəәləәr: 
Heyatınız pulpəәrəәstlikdəәn azad olsun, nəәyiniz varsa, ona qane olun. 
Çünki Allah Özü demişdir: “Səәni heç vaxt atmaram, səәni heç vaxt 
təәrk etməәrəәm.” Buna görəә biz arxayınlıqla deyirik: “Rəәbb məәnəә 
yardım edəәndir, heç qorxmaram. İnsan məәnəә nəә edəә biləәr?” 
                                                                                    İbraniləәrəә 13:5-6
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30. Özünüz Üçün Göyləәrdəә Xəәzinəә Toplayın

Müzakirəә üçün sual:
Siz özünüz vəә ailəәniz üçün necəә təәmin edəәcəәyiniz haqda heç gəәləәcəәyəә 
görəә narahat olursunuzmu? Buna görəә narahat olmağınızı dayandır-
mağa nəә köməәk edəә biləәr?

Luka 12:13-34-i oxuyun.
1. İzdiham içəәrisindəә olan kişi İsadan nəә xahiş etdi (13-cü ayəә)? İsa onun 

xahişini yerine yetirdimi (14-cü ayəә)
2. 15-ci ayəәdəә İsa bir şey haqqında ciddi xəәbəәrdarlıq etdi. Bu nəә idi? 

İsanın sözləәrinəә görəә, bizim həәyatımız nəәdəәn ibarəәt olmamalıdır (15-ci 
ayəә)? 
Həәyatımmızda tamahkarlığın olub-olmadığını necəә biləә biləәrik? 
Mümkündürmü ki, tamahkarlıq bizi idarəә etsin, amma biz bunu 
görməәyəәk?

3. İsa varlı adam haqqında məәsəәl danışdı. Varlı adamın planı nəә idi 
(16-19-cu ayəә)? Allah nəә dedi – o adam iləә nəә baş verəәcəәk? (20-ci ayəә)

Düşünün:
Varlı adam düşünürdü ki, Allah ona xeyir dua verib ki, o yalnız 
özünəә xidməәt etsin. O heç fikirləәşmirdi ki, bəәlkəә Allah onun 
məәhsuluna ona görəә xeyir-dua verib ki, o heç nəәyi olmayanlara 
köməәk etsin. Bu adam Allahın ona verdikləәrini yalnız özü üçün 
istifadəә edirdi.
Allah ƏӘhdi-ƏӘtiqdəә yəәhudiləәrəә öyrəәdib ki, onlar öz yeməәkləәrini 
aclarla bölüşdürsünləәr, qəәribləәrəә sığınacaq versinləәr vəә çılpaqları 
geyindirsinləәr (Yeşaya 58:6-7). Sizcəә, bu varlı adam bu əәmri niyəә 
unutmuşdu? O öz ürəәyini tamahkarlıqdan qoruyurdumu?
Allah sizəә daha çox xeyir-dua verdiyi zaman bunu nəә üçün 
etdiyini Ondan soruşmusunuzmu? 

4. 21-ci ayəәdəә İsa başqa bir xəәbəәrdarlıq edir. Bu ayəәni öz sözləәrinizləә 
deyin. Bu ölkəәdəә imanlıların başqaları iləә Allahın xeyir-dualarını 
bölüşməәkləә Onun məәhəәbbəәtini necəә göstəәrdiyini müzakirəә edin. 

5. 22-34-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın sözləәrinəә görəә, kim geyim, 
yeməәk vəә içməәk üçün qayğı çəәkir (30-cu ayəә)? Niyəә İsanın 
davamçıları bu şeyləәr üçün narahat olmamalıdır ( 27-28-ci ayəә)? O 
narahat olan davamçılarını nece adlandırır (28-ci ayəә)?
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6. 32-ci ayəәdəә İsa davamçılarını necəә adlandırır? Sizcəә, O niyəә bu sözdəәn 
istifadəә edir? Allah bizəә lazım olan şeyləәri bizəә verəәndəә bu Onu 
narahat edirmi (32-ci ayəә)?

7. İsa deyib ki, biz özümüzəә xəәzinəә hazırlamalıyıq. Necəә xəәzinəә (33-cü 
ayəә)?
Sonra o dedi ki, əәgəәr bizim xəәzinəәmiz göyləәrdəә olsa, iki şey ona 
toxuna bilməәyəәcəәk. Bu iki şey nəәdir? 
İsa bizəә praktiki olaraq nəә isəә etməәyi tapşırıb. Biz göyləәrdəә özümüz 
üçün xəәzinəәni necəә toplaya biləәrik (33-cü ayəә)?

8. 34-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. Onun məәnasını öz sözləәrinizləә izah edin.
9. Həәrdəәnbir öz gəәləәcəәyiniz üçün narahat olursunuzmu…görəәsəәn sizinləә 

nəә olacaq? Bu ayəәləәr sizəә Allah barəәdəә vəә Onun sizin qayğınıza 
qalması haqqında nəә öyrəәdir?

10. Öz həәyatınız haqqında düşünün. Siz “Allah qarşısında varlı” olmaq 
istəәyirsinizmi? Göyləәrdəә xəәzinəә toplamağa necəә başlaya biləәrsiniz?
Allahın gözləәrindəә varlı olmaq haqqında dua edin.
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“Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
Daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.”  

Məzmur 51
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ALLAHA TƏӘMİZ ÜRƏӘKLƏӘ 
XİDMƏӘT EDİN

“Nəә bəәxtiyardır ürəәyi təәmiz olanlar! Çünki onlar Allahı 
görəәcəәk.” (Matta 5:8)

Fariseyləәr, həәmin dövrün dini rəәhbəәrləәri, İsaya nifrəәt edirdiləәr, çünki İsa 
onların riyakarlığını üzəә çıxarmışdı. Onlar insanları aldatmaq üçün dini maska 
geyinmişdiləәr, lakin ürəәkləәri təәmiz deyildi. Onlar Allahı tanıdıqlarını iddia 
edirdiləәr, lakin Allahın həәqiqəәtəәn nəә istəәdiyini bilmirdiləәr.
ƏӘgəәr biz Allahın ürəәyəә baxdığını anlamasaq, fariseyləәrəә bəәnzəәyəәcəәyik. 

İsanın ardınca getməәk zahiri dini həәrəәkəәtləәr etməәk deyildir. Bu bizim 
daxilimizdəәn başlayır. Bizim fikirləәrimizdəә həәr gün nəә baş verir? Biz 
ehtiraslarımıza, qəәzəәbimizəә vəә ya nifrəәtimizəә, paxıllıq vəә ya tamahkarlığımıza 
görəә yaşayırıqmı? İnsanların diqqəәt məәrkəәzindəә olmağı vəә bizi təәrifləәməәləәrini 
istəәyirikmi? Biz insanlardan ehtiyaclarımıza xidməәt etməәk üçün istifadəә 
edirikmi? Pul bizim gizlin bütümüzdürmü? Biz daim nəә haqqında düşünürük?

Biz qəәlbdəәn necəә təәmiz ola biləәrik? Allaha İsa Məәsih barəәdəә Xoş xəәbəәrəә 
görəә şükür olsun. O bizim günahlarımızı bağışlayır. O, bizəә Müqəәddəәs Ruh 
verir. O bizəә Öz yollarını öyrəәdir. Onun lütfündəә yaşayarkəәn, həәr gün yeni bir 
gün olur. Biz Onun kimi sevməәyi öyrəәnirik. Beləәlikləә, biz dünyanın “duzu vəә 
nuru” oluruq. Biz həәr bir vəәziyyəәtdəә Allahın məәhəәbbəәtini vəә gözəәlliyini 
gəәtiririk. 

Növbəәti dəәrsləәr müqəәddəәsliyəә doğru yolda bizəә köməәk edəәcəәk. 
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31. Ürəәkdəә Təәmiz Olun

Allah Qarşısında Insanı Murdar Edəәn Nəәdir?

Müzakirəә üçün sual:
Sizcəә insanı nəә korlaya, ya da murdar edəә biləәr?

Mark  7:1-23-ü oxuyun.

1. 1-5-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Fariseyləәr nəәyəә görəә incimişdiləәr?  
Sizcəә, nəәyəә görəә bu onları incitdi?

6-cı ayəәdəә İsa fariseyləәri nəә adlandırır? 
Sizcəә, O nəәyəә görəә onları beləә adlandırır?

2. 9-13-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Bu ayəәləәrdəә İsa fariseyləәrin öz dini 
əәnəәnəәləәrini Allahın əәmrindəәn üstün tutması iləә bağlı nümunəә göstəәrir. 
Musa (On ƏӘmrdəә) insanlara nəә etməәyi əәmr etdi ? 
Onların əәnəәnəәləәri insanları öz valideynləәrini  həәqiqəәtəәn sevməәyi vəә 
onlara hörməәt etməәyəә necəә mane olur? 

3. 14-20-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Yəәhudi liderləәr üçün təәmiz olmaq, 
Musanın qanununun qadağan etdiyi şeyləәri yeməәməәk, ya da onlara 
toxunmamaq deməәk idi. Həәmçinin qanunun təәləәb etdiyi bütün 
qaydalara riayəәt etməәk deməәk idi. Bu ayəәləәrdəә, İsa onlara təәmiz vəә 
natəәmizlikləә bağlı tamamiləә yeni bir düşüncəә təәrzini verir. 
15-ci vəә 18-19-cu ayəәləәrəә baxın. İsa nəәyin insanı natəәmiz etməәdiyini 
deyir?
İsanın sözünəә əәsasəәn, insanı natəәmiz edəәn şeyləәr hardan gəәlir?  

Qeyd: İsanın vaxtında fariseyləәr dini liderləәr idiləәr. Onlar 
Musanın qanununa vəә başqa qanunlara ciddi əәməәl edirdiləәr vəә 
cəәmiyyəәtdəә yüksəәk hörməәtəә malik idiləәr. Amma, İsa onların 
özünü göstəәrməәyini, həәqiqəәtdəә onların ürəәyindəә nəәyin olduğunu 
görürdü.

Qeyd: Çirki təәmizləәməәk üçün fariseyləәr normal əәl yumaq 
qaydasından danışmırdılar. O günləәrdəә onlar bakteriya haqda heç 
nəә bilmirdiləәr! Onlar əәnəәnəә haqda – onları dini təәrzdəә “təәmiz” 
edəәcəәk dini bir qayda haqda danışırdılar. 
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4. 21-23-cü ayəәləәri oxuyun. Bu ayəәləәrdəә yazılan şeyləәrin hansı ürəәkdəәki 
davranış haqdadır? Hansıları həәrəәkəәtdir? BÜTÜN şəәr hardan başlayır? 
Gəәlin, İsanın günah vəә ürəәkdəәki davranış haqda danışdığı bəәzi başqa 
ayəәləәrəә baxaq.

5. Matta 5:21-22-ni oxuyun. İnsanlara xeyli əәvvəәl nəә deyilmişdi? (Yəәni 
Musanın qanununda nəә deyilir?) İsanın dediyinəә görəә qatillik kimi pis 
bir şey nəәdir?
Bir dəәqiqəә bu haqda fikirləәşin. Nəәyəә görəә qəәzəәb vəә acı sözləәr qatillik 
kimi pis bir şeydir?

6. Matta 5:27-28-i oxuyun. Qanun nəә deyir (27-ci ayəә)? İsa zinanın nəә 
olduğu haqda nəә deyir (28-ci ayəә)?

7. İsa sadəәcəә görünəәn həәrəәkəәtləәrin deyil, həәtta sözləәrin dəә günah 
olduğunu öyrəәtdi. Bu həәmçinin bizim pis fikirləәrimiz, ürəәkləәrimizdəәki 
davranışımız vəә məәqsəәdimizdir. ƏӘslindəә bunlar həәmişəә bizim 
ürəәkləәrimizdəә başlayır. Bəәlkəә siz heç adam öldürməәmisiniz, amma 
kiməәsəә nifrəәt eləәmisiniz? Bəәlkəә siz heç vaxt heç nəә oğurlamamısınız, 
amma kiminsəә malik olduğu bir şeyəә paxıllıq edib vəә ya göz 
dikmisiniz?   

8. Mark 7:21-23-cü yenidəәn oxuyun. Allahın sizin ürəәyinizi 
araşdırmasını vəә orda gizləәnəә biləәn həәr hansı bir pis davranışı sizəә 
göstəәrməәsini xahiş edin. Bunları Ona etiraf edin vəә sizi daxildəәn vəә 
xaricdəәn təәmizləәyib saf etməәsini Ondan xahiş edin.
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32. Fariseyləәrin Mayasından Ehtiyatlı Olun

Müzakirəә üçün sual:
Siz ikiüzlülüyəә necəә təәrif verəәrdin? Siz ikiüzlü adama hörməәt edəә 
biləәrsinizmi? 

Luka 12:1-3-ü oxuyun. 
1. İsa nəәyin “Fariseyləәrin mayası” olduğunu deyir? 

İkiüzlülüyün cəәmiyyəәtdəә vəә ya toplantıda maya kimi necəә həәrəәkəәt edəә 
biləәcəәyi haqqında nəә düşünürsünüz?

2. İsa 2-3-cü ayəәləәrdəә ikiüzlüləәrəә qorxulu xəәbəәrdarlıq edir. Bu 
xəәbəәrdarlıqları yenidəәn oxuyun. Sizcəә, bu xəәbəәrdarlıqlar ikiüzlüləәr 
üçün nəәyəә görəә qorxulu olmalıdır? 

Matta 23-ün hamısını diqqəәtləә oxuyun.
3. İsa bu məәzəәmməәti dedikcəә, Onun Öz qəәlbindəә nəә hiss keçirdiyi barəәdəә 

nəә fikirləәşirsiniz? 
4. 2-3-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Sizcəә nəә üçün başqalarına nəәyi etməәyi 

öyrəәtdiyimizi özümüzün dəә etməәyimiz beləә mühümdür? İnsanlar daha 
çox hansının ardınca gedirləәr – bizim öyrəәtdikləәrimizin, yoxsa bizim 
öz nümunəәmizin?
ƏӘgəәr bildikləәrimizəә əәsasəәn yaşamırıqsa, Müqəәddəәs Kitab barəәdəә çox 
bilməәk nəә qəәdəәr dəәyəәrlidir? 

5. 5-ci ayəәdəә İsa bizəә Fariseyləәrin həәr bir həәrəәkəәtləәrinin arxasında olan 
məәqsəәdləәr barəәdəә deyir. O nəә idi? 
Indi öz həәyatınız barəәdəә düşünün. Eləә şeyləәr varmı ki, siz onların 
“insanlar təәrəәfindəәn görünülməәsi” üçün edirsiniz? Həәyatınızın nəә 

Qeyd: Fariseyləәr İsanın dövründəә dini rəәhbəәrləәr idiləәr. Onlar 
yəәhudiləәrin qaydalarını saxlamaqda ciddi idiləәr vəә ictimaiyyəәt 
təәfəәrindəәn çox yüksəәk dəәrəәcəәdəә hörməәt edilirdiləәr. Amma İsada 
onlara deyiləәsi çox güclü sözləәr var idi. Çünki O onların 
qəәlbləәrindəә həәqiqəәtəәn nəәyin olduğunu bilirdi. 
Maya tez-tez Müqəәddəәs Kitabda simvol kimi istifadəә edilir. 
Bəәzəәn bu nəәsəә yaxşı bir şeyin simvoludur vəә bəәzəәn isəә pis bir 
şeyin. Buna baxmayaraq, bu az miqdarda olan bir şeyin böyük bir 
nəәticəә verəә biləәcəәyinin təәcəәssümüdür. Balaca qaşıq dolu bir 
mayanın böyük çəәkidəә xəәmiri necəә daha da böyük etməәsini yada 
salın.
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qəәdəәr hissəәsi başqalarının siz barəәdəә nəә fikirləәşəәcəәkləәri haqqındakı 
qorxu iləә idarəә olunur? 

6. Fariseyləәr insanların onlara ehtiram etməәləәrini ona görəә istəәyirdiləәr ki, 
onlar bilikli vəә nöqsansız idiləәr vəә onlarda səәlahiyyəәt var idi. 8-12-ci 
ayəәləәrəә baxın. İsanın bu sözləәri bizim mühüm görünməә istəәyimizəә 
üstün gəәlməәkdəә necəә köməәk edəә biləәr? Onlar bizim Allahın ailəәsindəә 
bəәrabəәr görünməәyimiz iləә kifayəәtləәnməәyimizəә necəә yardım edəә biləәr? 

7. 23-24-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Özünüz vəә cəәmiyyəәtiniz 
(toplantınız) barəәdəә düşünün. Sizcəә, hansısa daha kiçik işləәrdəә əәdaləәtəә, 
məәrhəәməәtəә vəә sadiqliyəә siz etinasız yanaşırsınızmı? Başqa sözləә 
desəәk, bir-birinizi sevməәk vəә qayğısına qalmaq sizin üçün  dini 
qanunlara əәməәl etməәkdəәn daha mühümdür? 

8. 27-28-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Fariseyləәr ikiüzlülüyü vəә pisliyi 
yaxşı xarici görünüş  iləә gizləәdirdiləәr. Fariseyləәrin mayasından 
qorunmaq üçün hansı praktiki yollar vardır? 

9. Yəәhyanın 1-ci məәktubu 1: 5-10-cu ayəәləәrəә baxın.  “Nurda 
gəәzməәk” vəә günahlarımızı Allaha vəә başqalarına etiraf etməәk bizi 
daxiləәn vəә xaricəәn necəә təәmiz saxlaya biləәr?

10. Matta 23-cü fəәsləә qayıdın. 29-cu ayəәdəәn axıra qəәdəәr baxsaq görəәrik ki, 
İsa fariseyləәri peyğəәmbəәrləәri öldürdükləәrinəә görəә məәzəәmməәt edir. 
Peyğəәm-bəәrləәr Allahın xalqına düzəәlişləәr etməәk üçün göndəәrilmişdiləәr 
vəә onların sözləәrini qəәbul etməәk çox vaxt acı olurdu – onların 
qüruruna vəә ad-sanına toxunurdu. 
Fariseyləәrin peyğəәmbəәrləәri öldürməәləәrinin nəәticəәsi nəә olacaqdı? (35-ci 
ayəә)
Bugün bizim üçün imanlı qardaş vəә bacılar vasitəәsi iləә düzəәliş 
sözləәrini qəәbul etməәyimiz çox mühümdürmü? Nəә üçün? 

11. 37-39-cu aləәyəәri oxuyun. İsanın öz xalqı üçün ürəәkdəәn olan əәn dəәrin 
arzusu nəә idi? 
İsanın bu son sözləәri həәyatındakı bütün ikiüzlülükdəәn əәl çəәkməәyinizəә 
sizi necəә həәvəәsləәndirir? 

12. Allaha dua edin vəә Ondan sizin qəәlbinizi yoxlamağı vəә orada gizləәnəәn 
ikiüzlülüyü göstəәrməәyi diləәyin. Onu Allaha etiraf edin vəә Ondan sizi 
təәmizləәməәsini istəәyin. Sonra Müqəәddəәs Ruhdan sizi yenidəәn 
doldurmasını, Allah vəә başqaları önündəә təәmiz həәyat yaşamaq üçün 
sizəә qüvvəәt verməәyini istəәyin. 
“Ey Allah, məәni yoxla, qəәlbimi öyrəәn, Səәn məәni sınaqdan keçirib 
bütün fikirləәrimi bil. Gör qəәlbimdəә pisliyəә yol verirəәmmi? ƏӘbəәdi 
yolda məәnəә rəәhbəәr ol!” Məәzmur 139:23-24

  91



33. Öz Çarmıxınızı Götürüb İsanın Ardınca Gəәlin

İsanın Ardıcılı Olmağın 
Nəәyin Bahasına Başa Gəәləәcəәyini Düşünün

Müzakirəә üçün sual: 
Siz heç kiminsəә “əәgəәr həәyatınızı İsaya versəәniz, həәr şey asan olacaq 
vəә sizin daha heç probleminiz olmayacaq” dediyini eşitmisinizmi? 
Siz bunun doğru olmasına inanırsınızmı? Öz cavabınızı izah edin.  
Gəәlin İsanın şagirdi olmaq haqda Onun Özünün nəә deməәsinəә nəәzəәr 
yetirəәk.

Luka 14:25-35-i oxuyun.
1. 25-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Böyük bir kütləәnin İsanın ardınca 

getməәsini təәsəәvvür edin. Bir çox müəәllimləәr insan kütləәsinin onların 
ardınca gəәlməәsinəә çox sevinəәrdiləәr. Amma İsa insanları həәvəәsdəәn sala 
biləәn sözləәr deyir. (Bir daha 26 vəә 27-ci ayəәləәri oxuyun.) O nəә deyir?
Sizin fikrinizcəә, İsa insaların bəәzisinin Onun nəә verəә bilməәsinəә görəә 
Onun ardınca getməәsini bilirdi? Cavabınızı izah edin.

2. 26-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. ƏӘgəәr bu ayəәyəә aid səәhifəәnin aşağısında 
hansısa qeyd varsa, onu da oxuyun. Orijinal dildəә beləә deyilir ki, 
“əәgəәr bir kimsəә öz atasına vəә ya anasına nifrəәt etmirsəә...” Aydındır 
ki, Allah bizim öz valideynləәrimizəә nifrəәt etməәyimizi istəәmir. 
Hamımız bilirik ki, başqa yerləәrdəә Musa kimi İsa da bizəә öz 
valideynləәrimizəә hörməәt etməәyi öyrəәdir. O həәm dəә başqalarını 
sevməәyi dəә öyrəәdir. İsa burada “nifrəәt” sözünü istifadəә etməәkləә, sizin 
fikrinizcəә, O nəә deməәk istəәyir?

3. Bu ayəәdəә adı çəәkiləәn həәr bir kəәsi sadalayın. Bu şəәxsləәr adəәtəәn bizəә əәn 
yaxın olan vəә bizim əәn çox sevdiyimiz insanlardır. İsa bizim 
həәyatlarımızda nəә üçün birinci, həәtta bizəә əәn yaxın olanlardan beləә 
üstün olmalıdır?

4. Bəәzəәn eləә hiss edirsinizmi ki, ailəә üzvləәrinizin deyəә vəә ya edəә 
biləәcəәkləәrindəәn qorxaraq İsanın ardınca bütün ürəәyinizləә getməәkdəәn 
çəәkinirsiniz? Yaxud da ola biləәr ki, bu sizin üçün onlardan ayrılmaq 
deməәk olduğu üçün qorxursunuz? Bəәs bu haqda İsa Özü sizəә nəә 
deyəәrdi?

5. 27-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. İsanın dövründəә “çarmıxı daşımaq” 
sözləәrinin dəәhşəәt yaradan məәnası vardı. Bu kiminsəә ölüməә getməәsi 
deməәk idi. İsa Öz ardıcıllarına deyir ki, onlar GÜNDƏӘLİK olaraq 
Onun ardınca gedəәrəәk çarmıx daşımalıdırlar.
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Sizcəә, birinci əәsrdəә yaşayan İsanın ardıcılları beləә ağır sözləәri ilk dəәfəә 
eşidəәndəә nəә hiss edirdiləәr? Bunları oxuduqca siz nəә hiss edirsiniz?

6. 26-cı ayəәyəә yenidəәn baxın. Bizim “nifrəәt” etməәli olduğumuz, başqa 
sözləә desəәk, İsaya olan məәhəәbbəәtimizdəәn aşağı tutmalı olduğumuz əәn 
son şey nəәdir? Bunun sizin üçün nəә məәnası vardır?
ƏӘsrləәr boyu öz həәyatlarını İsa naminəә qurban verəәn şəәhidləәri yada 
salın. ƏӘsl şagirdliyin nümunəәsi kimi onlar bizim üçün hansı rolu 
oynamışlar? 

7. Matta 16:24-26-cı ayəәləәri açın. “Özünü inkar” ifadəәsi iləә “öz 
həәyatına nifrəәt” ifadəәsi arasında bəәnzəәrlik varmı?

8. Öz həәyatını xilas etməәyəә çalışan insanın İsanın dediyinəә görəә aqibəәti 
necəә olacaq? Öz həәyatını İsa naminəә itirəәn şəәxsin aqibəәti necəә olacaq? 
Sizcəә, bunlardan hansı daha müdrik yoldur?

9. İndi isəә Luka 14:28-35-ci ayəәləәrəә nəәzəәr yetirin. İsa nəәyisəә 
başlamazdan əәvvəәl onun dəәyəәrini hesablayan iki dünyəәvi insan 
nümunəәsini göstəәrir. Bu iki nümunəә hansılardır?
Biz İsanın ardıcılı olmaq istəәyiriksəә, hansı şəәkildəә onlar kimi 
olmalıyıq?

10. 33-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. İsanın şagirdi olmağının dəәyəәri nəәdir?
Siz həәmin dəәyəәri ödəәməәyəә razısınızmı?

11. Heç dəә bütün insanlar İsanın yolunda şəәhid olmağa çağırılmayıblar, 
amma bizim hamımız çarmıx daşımağa çağırılmışıq. İsa naminəә bizim 
hamımız həәyatlarımızı itirməәyəә çağırılmışıq. Bunun bizim 
əәksəәriyyəәtimiz üçün nəә deməәk olduğunu söyləәyəә biləәrsinizmi?
Dua edib Allahdan xahiş edin ki, Ondan nəәyisəә gizləәdib-
gizləәtməәməәyinizi açıb sizəә göstəәrsin. Sonra isəә onların hamısını Ona 
təәslim edin. Onun şagirdi olmaqdan gəәləәn əәsl həәyatı vəә sevinci tapın.
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34. Ataya Ruhda Vəә Həәqiqəәtdəә İbadəәt Edin

Müzakirəә üçün sual: 
Allahın hüzurunu hiss etdiyiniz toplantı vəә ya təәklikdəә etdiyiniz ibadəәt  
vaxtı barəәdəә düşünün. Həәmin vaxt haqqında, YA DA Allaha ibadəәt 
etməәkdəәn əәn çox necəә zövq aldığınız barəәdəә danışın. 

Yəәhya 4:1-26-nı oxuyun. 
1. 7-12-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Qadın yəәhudinin samariyalı qadından 

necəә su istəәdiyini soruşduqdan sonra İsa ona çox vacib bir şey söyləәdi. 
O nəә idi (10-cu ayəә)? 

2. Sonra O, nəә deməәk istəәdiyini daha dolğun şəәkildəә izah edir. 13 vəә 14-
cü ayəәləәrəә diqqəәtləә nəәzəәr salın. Sizcəә İsa bununla nəә deməәk istəәyirdi? 
Samariyalı qadın Onun nəә deməәk istəәdiyini düşündü (15-ci ayəә)? 

3. 15-ci ayəәdəә samariyalı qadının cavabı kimi biz dəә bəәzəәn 
həәyatlarımızın daha asan olması üçün İsanın ardınca gedirikmi? Biz 
bunu edəәndəә İsanın bizəә verməәk istəәdiyi ruhani həәyatı əәldəәn necəә 
buraxırıq? 

4. 16-18-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsa qadının həәyatında olan daha 
böyük  ehtiyaclardan danışmağa başlayır. O nəә idi? 

5. İsa qadının həәyatında olan gizli şeyləәri aşkar edəәndəәn sonra o öz 
günahlı həәyatı barəәdəә danışmaq istəәyirdimi (19-20-ci ayəәləәr)? Qadın 
söhbəәti dəәyişdirəәndəә o, nəә haqqında danışmaq istəәyirdi? 
20-ci ayəәni yenidəәn diqqəәtləә oxuyun. İbadəәtdəә əәn vacib olan şey 
barəәsindəә bu qadının əәsas düşüncəәsi nəә idi? 

6. İsanın cavabı (21-ci ayəә) qadının düşüncəәsindəә olan səәhvi necəә 
göstəәrir? 

7. İsa izah edir ki, samariyalılar həәqiqəәtəәn nəәyəә ibadəәt etdikləәrini 
bilmirləәr (22-ci ayəә). Dünyada bir çox insanların məәlumatsızlıqda 
yaşayaraq ibadəәt etdikləәri üsulları göstəәrəә biləәrsinizmi? Onlar ayinləәr, 
məәrasimləәr vasitəәsiləә Allahı necəә tapmağa çalışırlar? 

8. İsa izah edir ki, yəәhudi ibadəәti fəәrqlidir (22-ci ayəә). Diqqəәt yetirin ki, 
İsa xilasın “yəәhudiləәrdəәn” olduğunu söyləәyir; O demir ki, xilas 
“yəәhudiləәr üçündür” (22-ci ayəә). Onun xilasın “yəәhudiləәr üçün” 
deyil, “yəәhudiləәrdəәn” olduğunu söyləәməәsi nəәyəә görəә vacibdir? 

9. 23 vəә 24-cü ayəәləәri oxuyun. 
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İsa deyir ki, yeni gün gəәlir—yer üzündəә həәqiqi ibadəәt edəәnləәrin 
olacağı zaman—həәmin gün artıq başlayıb. İsa bu həәqiqi ibadəәt 
edəәnləәri necəә təәsvir edir (24-cü ayəә)? 

10. Bu qadın kimi bəәzəәn biz düşünürük ki, ibadəәtimizin coğrafi yeri Allah 
üçün əәn vacib şeydir. Bu şey bizəә Ona ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt 
etməәk üçün necəә mane ola biləәr? 

11. Ruhda vəә həәqiqəәtdəә ibadəәt etməәk nəә deməәkdir? Başqa sözləә Allahı 
həәqiqəәtəәn razı salan ibadəәt nəәdir? Bu haqda düşünməәk üçün vaxt 
ayırın vəә bu vacib sualı müzakirəә edin.  

12. Allah iləә öz şəәxsi ibadəәtinizəә nəәzəәr salmaq üçün bir neçəә dəәqiqəә vaxt 
ayırın. Siz özünüzü Allaha “həәqiqi ibadəәt edəәn” şəәxs 
adlandırardınızmı? Yoxsa siz dəә samariyalı qadın kimi həәqiqi ibadəәtin 
nəә olduğu barəәdəә çaşqınlığa düşmüsünüz? 

13. İsanın göyləәrəә qalxdığı vaxtdan 35-40 il sonra həәvari Paul Romalılara 
məәktubu yazmışdır. Romalıları açın vəә 12-ci fəәsil 1-ci ayəәni oxuyun. 
Həәmin ayəәdəә Paulun dediyinəә görəә ibadəәt nəәdir? 

Samariyalı qadın düşünürdü ki, səәhv yerdəә ibadəәt edib. (O, 
Samariya dağına getməәli idi? Yoxsa yəәhudiləәr doğru deyirdiləәr ki, 
ibadəәt  üçün onun getməәli olduğu yer Yerusəәlimdir?) İsa 21-ci 
ayəәdəә qadına dedi: “Ey qadın, Məәnəә  inan, artıq o zaman 
yetişir ki, Ataya nəә  bu dağda, nəә  dəә  Yerusəәlimdəә  ibadəәt 
edəәcəәksiniz.” Sonra qadına izah etdi ki, Ata ruhda vəә həәqiqəәtdəә 
həәqiqi ibadəәt edəәnləәri axtarır.

Məәbəәdləәrdəә vəә ev toplantılarımızda biz adəәtəәn “ibadəәt etməәk” 
üçün vaxt ayırırıq. Biz bunu birlikdəә oxumaqla, dua etməәkləә vəә 
bəәzəәn Kəәlamın bəәzi hissəәləәrini oxumaqla keçiririk. Bəәzi insanlar 
düşünürləәr ki, kiçik qruplarda ibadəәt  etməәk daha yaxşıdır, 
digəәrləәri isəә yüzləәrləә vəә ya minləәrləә imanlıların toplaşdığı yerdəә 
(məәs, stadionlarda) ibadəәt etməәyi xoşlayırlar.  
Başqa imanlılar iləә ibadəәt etməәk gözəәl olsa da, gəәlin İsanın 
samariyalı qadına söyləәdiyi sözləәr barəәdəә düşünəәk: “Allah 
ruhdur vəә  Ona ibadəәt edəәnləәr ruhda vəә  həәqiqəәtdəә  ibadəәt 
etməәlidir” Toplantıda insanların sayı, oxumağın gözəәlliyi vəә s. 
ürəәkləәrimizi səәmimi təәrzdəә Allaha təәqdim etməәkdəәn vacib ola 
bilməәz.  Yadda saxlanılmalı olan əәn vacib həәqiqəәt Allahın kimliyi 
vəә Onun bizəә verdiyi xilasın İsa Məәsih vasitəәsiləә olmasıdır. 
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Mümkündür ki, gözəәl ilahiləәr oxuyub böyük toplantıda yığışaq, amma 
həәyatlarımızı səәmimi təәrzdəә Ona təәdqim etməәdiyimiz üçün Allahı razı 
salmayaq?
Sizin şəәxsi ibadəәtiniz vəә başqa imanlılar iləә ibadəәtiniz Allahı daha 
yaxşı razı salmaq üçün necəә dəәyişiləә biləәr? 

14. Bu dəәrsi Allaha ibadəәt vaxtı iləә sona yetirin. Onu ibadəәtdəә əәsl məәmnun 
edəәn şeyləәrin nəәləәr olduğunu bizəә öyrəәtdiyi üçün Ona təәşəәkkür edin. 
Sizin həәqiqi ibadəәt edəәn olmağınız üçün sizəә köməәk etməәsini Ondan 
xahiş edin. Məәzmurları oxuyub dua etməәk vəә həәmçinin İsanın ölümü 
vəә dirilməәsi barəәdəә oxuyub araşdırmaq sizəә yardım edəә biləәr. 
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35. Nikaha Hörməәt Edin Vəә Onu Qoruyun 

İsa Naminəә Subay Olmağı Seçəәnləәrəә Hörməәtləә Yanaşın

Müzakirəә üçün sual:
Allahın Musaya verdiyi əәmrləәrdəәn biri “zina etməә”dir. Zina ailəәləәri, 
uşaqları vəә ümumiyyəәtləә, cəәmiyyəәti necəә zəәdəәləәyir? 

Matta 19:1-12-ni oxuyun.
1. Fariseyləәr Musanın yəәhudiləәrəә verdiyi qanunu yaxşı bilirdiləәr. Burada 

deyilir ki, onlar İsanı sınağa çəәkməәk istəәyirdiləәr. Başqa sözləә, onlar 
İsanı təәləәyəә salmaq istəәyirdiləәr. Onlar düşünürdüləәr ki, O səәhv cavab 
verəәr. Fariseyləәr İsadan nəә soruşdular (3-cü ayəә)?

2. Siz heç fikirləәşmisiniz ki, nikah haradan gəәlib? Gəәlin, nikahın 
məәnşəәyinəә nəәzəәr salmaq üçün aşağıdakıları oxuyaq:  

NİKAH: ALLAHDAN GƏӘLƏӘN GÖZƏӘL 
VƏӘ MÜQƏӘDDƏӘS HƏӘDİYYƏӘDİR

4-6-cı ayəәləәri oxuyun. 4 vəә 5-ci ayəәləәrdəә İsa Müqəәddəәs Kitabın ilk 
fəәsilləәrindəәn Yaradılış 1 vəә 2-ci fəәsildəәn sitat  gəәtirir. Həәmin 
fəәsilləәrdəә Allah Öz gözəәl dünyasını yaratdı. O, bütün bitkiləәri vəә 
heyvanları yaratdı. Sonra O, kişini vəә qadını yaratdı vəә dedi ki, bu 
çox gözəәldir. 
İsa onlara  xatırlatdı ki, insanın kişi vəә qadın kimi yaradılması 
Allahın gözəәl planı idi. Allah iki cins yaratdı (4-cü ayəә), eləәcəә dəә 
O, nikahı yaratdı (5-ci ayəә).
Məәdəәniyyəәtləәr fəәrqli olduğu üçün dünyanın həәr biri yerindəә nikah 
məәrasimləәri dəә fəәrqlidir. Bəәzi məәrasimləәr çox bahalıdır. Bəәziləәri 
isəә çox sadəәdir. Bəәzi məәdəәniyyəәtləәrin eləә adəәtləәri var ki, bizəә 
qəәribəә görünür. Məәrasimləәrin fəәrqli olmasına baxmayaraq, kişi vəә 
qadının nikahda bir-biri iləә birləәşməәsi həәmişəә Allahın əәlindəәn 
gözəәl bir həәdiyyəә olub. Allah təәrəәfindəәn nəәsəә yaradılıbsa, ona 
bütün insanlar hörməәt  etməәlidir. Bu həәm dəә müqəәddəәs, çox dəәyəәrli 
vəә qorunmağa layiq bir şey hesab olunmalıdır.

3. 6-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. İsanın dediyinəә görəә kişi vəә qadın 
evləәnəәndəә onları kim birləәşdirir? 
“İnsan ayırmasın” sözləәrinin məәnası nəәdir (6-cı ayəә)? 
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4. Fariseyləәr bilirdiləәr ki, İsa boşanmanın səәhv olduğunu söyləәyir. Ona 
görəә dəә Ondan başqa bir sual soruşdular. 7-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. 
Onlar İsadan nəә soruşdular? 
8-ci ayəәdəә İsanın cavabı nəә oldu? 

5. İsanın dediyinəә görəә Musa nəәyəә görəә boşanmaya icazəә vermişdi? 
İnadkar ürəәk Allahı razı salırmı? 4-6 vəә 8-ci ayəәləәrəә əәsasəәn evləәnəәn 
insanlar üçün Allahın arzusu nəәdir? 

6. İsa 9-cu ayəәdəә çəәtin söz deyir. O, nəә deyir? 
Sizcəә O bunu nəәyəә görəә deyir? 

7. Siz nikahı Allahdan gəәləәn qiyməәtli həәdiyyəә kimi dəәyəәrləәndirirsiniz? 
Siz inanırsınız ki, nikah əәhdi ciddi qəәrardır, asanlıqla qırılmalı deyil? 

8. 10-cu ayəәni yenidəәn oxuyun. Həәvariləәr İsanın çəәtin sözünəә nəә cavab 
verdiləәr? 

Həәvariləәr anladılar ki, evləәnməәk ciddi bir qəәrardır. Ona görəә dəә 
onlar İsanın sözləәrinəә heyrəәtləә cavab verdiləәr. Ola bilsin ki, onlar 
əәrləәrin vəә arvadların bir-birinəә vəәfasız olduqları çoxlu nikahlar 
görübləәr. Bəәlkəә dəә onlar öz valideynləәrinin bir-biri iləә vu-
ruşduqlarını vəә eqoistlikləәrini görmüşdüləәr. Onlar yəәqin ki, bir 
çox ailəәləәrin dağıldığını görmüşdüləәr. Ona görəә dəә onlar cəәld 
qəәrar çıxardılar ki, kişi iləә qadının evləәnməәməәsi daha yaxşıdır, 
çünki onlar Allahın zina etməәməәk barəәsindəәki qanunu poza biləәr-
diləәr.  

Amma biz İsanın bir neçəә ayəә yuxarıda öyrəәtdiyini yadda saxla-
malıyıq. Allah bizi kişi vəә qadın yaradıb. O, nikahı yaratdı vəә ona 
xeyir-dua verdi. O istəәyir ki, biz nikahı qorumağı öyrəәnəәk. Biz 
yadda saxlamalıyıq ki, nikahı dağıdan günahlı münasibəәtləәr vəә 
həәrəәkəәtləәrdir. Amma İsanın öyrəәtdiyi kimi nikahda təәməәnnasız 
sevgi olanda o çox gözəәl ola biləәr. Sağlam vəә pak nikahlar 
olduğuna görəә uşaqlar vəә eləәcəә dəә bütün cəәmiyyəәt  xeyir-dualı ola-
caq. 

9. 11 vəә 12-ci ayəәləәrdəә İsa necəә cavab verir? 
11-ci ayəәdəә İsa nəә deməәk istəәyir? 
İsa deyirmi ki, həәr bir kəәs subaylığı seçməәlidir? 

10. 12-ci ayəәdəә İsa deyir ki, bəәziləәri Səәmavi Padşahlığa görəә subay 
qalmağı seçirləәr. O, nəә deməәk istəәyir? 
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11. Bəәzəәn oğlanlar vəә ya qızlar ailəә qurmurlar, çünki onlar Allaha bütün 
ürəәkləәri iləә xidməәt etməәk istəәyirləәr. Bəәzi vaxtlar isəә onlar evləәnməәyib 
gözləәyirləәr ki, gəәləәcəәk həәyat yoldaşları imanlı insan olsun. Həәr iki 
halda biz onları təәnqid etməәliyikmi vəә ya onlara təәzyiq 
göstəәrməәliyikmi? Biz onları necəә ruhlandıra biləәrik? 

12. Gəәlin, bu qəәdim həәqiqəәtləәri müasir həәyatlarımıza təәtbiq edəәk. 
Qrupunuzda aşağıdakı suallar barəәdəә danışın: 
Şeytan həәmişəә nikahları dağıtmaq istəәyir. Toplantınızda olan 
nikahların güclü olması vəә şeytanın şəәr strategiyalarından qorunması 
üçün dua edirsinizmi? 
Biz İsanın ardıcılları olan subay insanların Allaha özünü həәsr etmiş 
həәyat yoldaşları seçməәsindəә onlara necəә köməәk edəә biləәrik? 
Nikaha hörməәt etməәk vəә onu möhkəәmləәndirməәk üçün biz bir-birimizi 
necəә ruhlandıra biləәrik? 
Nikah həәdiyyəәsinəә görəә Allaha minnəәtdarlığınızı bildirməәk üçün vaxt 
ayırın. Həәm dəә subay insanlara yol göstəәrməәsi vəә sadiq sevgisi üçün 
Ona minnəәtdarlığınızı bildirin. 
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36. Allahın Kəәlamı Iləә Günaha Sövq Olunmaya
Qalib Gəәlin

Müzakirəә üçün sual: 
Allah kəәlamını yadda saxlamaq nəә qəәdəәr vacibdir? Niyəә beləә 
fikirləәşirsiz?

Matta 4:1-11-i oxuyun. 
1. 1-2 ayəәni yenidəәn oxuyun.  Şəәraiti təәsvir edin. İsa haradadır? O orda 

nəә edirdi? Nəә qəәdəәr müddəәt edirdi? 
2-ci ayəәnin sonunda Onun Özünü necəә hiss etməәsi haqda nəә danışılır? 
Siz bu vəәziyyəәtdəә özünüzü necəә hiss edəәrdiniz?  

2. 3-ü ayəәni yenidəәn oxuyun. “Günaha sövq edəәn” kimdir? O İsaya nəә 
deyir? O, İsanın kim olduğu iləә bağlı onun ürəәyinəә şübhəәni necəә 
yerləәşdirir? (“ƏӘgəәr” sözünü nəәzəәrəә alın.) 
İblis adəәtəәn zəәif olan vaxtlarımızda vəә xüsusiləә tez sına bildiyimiz 
sahəәləәr iləә bağlı bizəә yaxınlaşır. İsa o vaxt hansı sahəәdəә zəәif idi? 

3. 4-cü ayəәni oxuyun.  İsa iblisəә necəә cavab verdi? Onun cavabı nəәyəә 
əәsaslanırdı? (ƏӘksəәr ƏӘhdi- Cəәdidin kitablarında səәhifəәnin aşağısında 
İsanın istinad etdiyi ƏӘhdi- ƏӘtiq müqəәddəәs yazıları haqda səәtiraltı 
qeydləәr var. ƏӘgəәr istəәsəәniz ona baxa biləәrsiniz.)
Çörəәkdəәn daha vacib olan bir şey haqda İsa nəә dedi? 

4. 5-7-ci ayəәləәrdəә ikinci dəәfəә günaha sövq olma haqda oxuyun. İblis 
İsanı hara apardı? O Ona nəә etməәyi dedi? (Nəәzəәrəә alın ki, iblis yenəә dəә 
“əәgəәr” ifadəәsindəәn istifadəә etdi.)

5. Bu günaha sövq olmada iblis dəә müqəәddəәs yazıdan istifadəә edir. 6-cı 
ayəәdəәn olan hissəәni oxuyun. İndi isəә Zəәbur 91:9-12-yəә baxın vəә bu 
ayəәləәri həәmin məәnada oxuyun. Siz fikirləәşirsiniz ki, məәzmuru yazan 
bizəә qəәsdəәn özümüzü təәhlükəәli vəәziyyəәtəә atmağımızı istəәyir ki, biz, 
Allahın bizi möcüzəәli yolla həәmin vəәziyyəәtdəәn çıxartmasını görəәk?

6. 7-ci ayəәdəә İsanın cavabını oxuyun. Bu cavab haradan götürülüb? Bu 
həәqiqəәt iblisin müqəәddəәs yazıdan səәhv istifadəә etməәsini necəә göstəәrir? 

7. 8-9-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İblis İsaya nəә təәklif edir? İsa onu əәldəә 
etməәk üçün nəә etməәlidir? 

Qeyd: İsa daşları çörəәyəә döndəәrəә biləәrdi, amma o, iblisin təәliminəә 
qulaq asmadı. O yalnız Allaha qulaq asdı.
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8. İsa iblisin təәklifini bircəә anlıq da olsa nəәzəәrəә alırmı? O necəә cavab 
verir (10-cu ayəә)?  Bu cavab xüsusi səәrtliyi iləә necəә fəәrqləәnir?

9. İsanın ona qulaq asmayacağı aydın olanda, iblis nəә etdi (11-ci ayəә)?
10. İbraniləәrəә fəәsil 4-əә baxın vəә 15-16-cı ayəәləәri oxuyun. Nəәyəә görəә İsa 

bizim zəәiflikləәrimizdəә halımıza acıya bilir? Köməәk üçün Onun 
qarşısına gəәləәndəә, O bizəә nəә təәklif edir (16-cı ayəә)?
Günaha sövq olunanda bu ayəәləәr sizi necəә möhkəәm ruhlandırır? 

11. Matta 4-dəә yazılan İsanın həәr üç günaha sövq olunmasında, Onun 
iblisəә olan cavabı nəәyəә əәsaslanır? O hansı səәlahiyyəәtəә arxalanır? 

12. İbraniləәrəә 4:12 vəә Efesliləәrəә 6:17-ni oxuyun. İblisəә qarşı əәn yaxşı 
silahımız nəәdir?

13. İsa iblisi “yalançı... vəә yalanın atası...” adlandırır (Yəәhya 8:44). 
Bizim günah işləәtməәyimiz üçün onun sövq etməәk üsulu bizi 
aldatmaqdır. ƏӘgəәr biz həәqiqəәti yaxşı biliriksəә, biz asanlıqla 
aldanmayacayıq. İsanın vaxtlarında ƏӘhdi-ƏӘtiq insanlarda olan yeganəә 
müqəәddəәs yazı idi. Amma İsa bunu eləә yaxşı bilirdi ki, O dəәrhal 
həәqiqəәti iti qılınc kimi iblisəә qarşı uzada bilirdi.
Allahın kəәlamında tapılan həәqiqəәti nəә qəәdəәr yaxşı bilirsiz? Siz 
gündəәlik kəәlamı oxuyub onun üzəәrindəә düşünürsünüz? Siz vacib 
kəәlamları, ya da fəәsilləәri vəә ya həәtta bütün kitabı yadda saxlayırsınız – 
xüsusiləә sizi günaha sövq edəәn şeyləәr haqda danışan kəәlamları yadda 
saxlayırsınızmı? İndi Allahın kəәlamını daha çox öyrəәnməәk vəә yadda 
saxlamaq üçün özünüzü buna həәsr etməәyəә razısınızmı? ƏӘgəәr beləәdirsəә, 
siz dəә, günaha sövq olunmağa qarşı möhkəәm durmağı öyrəәnəә 
biləәrsiniz. 

 

Yadda saxlamaq üçün yaxşı ayəә:
“Siz insanın qarşılaşdığı sınaqdan başqa bir sınaqla 
qarşılaşmadınız. Allah sadiqdir vəә O sizi gücünüzdəәn artıq sınağa 
çəәkilməәyəә qoymaz. Sınaqla yanaşı bu vəәziyyəәtdəәn çıxış yolu  iləә 
dəә təәmin edəәcəәk ki, tab gəәtirəә biləәsiniz.” 1 Korinfliləәrəә 10:13
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37. Günaha Qalib Gəәlməәkdəә Sevgi Iləә 
Bir-birinizəә Yardım Edin

Müzakirəә üçün sual: 
Qeybəәt imanlıların ünsiyyəәtini necəә xarab edir? Sizcəә qeybəәt günah 
etmiş insanı bəәrpa etməәk üçün köməәk edəә biləәrmi? 

Matta 18:15-17-ni oxuyun. 
1. 15-ci ayəәni oxuyun. ƏӘgəәr kimsəә sizəә qarşı günah işləәdibsəә, siz birinci 

nəә etməәlisiniz? Sizcəә bu həәm bacılara, həәm dəә qardaşlara aiddirmi? 
Siz problemi nəәyəә görəә yalnız bir-birinizin arasında saxlamalısınız? 

2. Qalatiyalılara 6-cı fəәsli açın vəә 1-2-ci ayəәləәri oxuyun. Günah etmiş 
insan üçün biz nəә etməәyəә çalışmalıyıq (1-ci ayəә)? 

3. Biz günah etmiş insana səәhvini göstəәrəәndəә münasibəәtimiz necəә 
olmalıdır? Sizcəә, bizim özümüzü həәlimləәşdirməәyimiz həәmin insanın 
özünü həәlimləәşdirəәrəәk günahdan üz döndəәrməәsinəә necəә köməәk edəә 
biləәr?
ƏӘgəәr siz ona yanaşarkəәn özünüzdəәn razı həәrəәkəәt etsəәniz, bu necəә mane 
olar? 

4. Nəәyəә görəә 1-ci ayəә deyir ki, biz başqasının ünsiyyəәtini bəәrpa edəәrkəәn 
“özümüzəә fikir verməәliyik”? (1 Korinfliləәrəә 10:12-yəә dəә baxın.)

5. İndi Matta 18-əә qayıdın vəә 15-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. ƏӘgəәr o qulaq 
asarsa, sonda nəәticəә necəә olacaq?  
ƏӘgəәr imanlılar bu ayəәdəә İsanın verdiyi əәmrləәrəә riayəәt etsəәləәr, kiçik 
problemləәrin böyüməәməәsinəә necəә köməәk edəә biləәr? 

6. 16-cı ayəәni oxuyun. ƏӘgəәr sizin bacınız vəә ya qardaşınız sizəә qulaq 
asmazsa, sonra nəә etməәlisiniz? 
Bu zaman nəәyəә görəә bir vəә ya iki nəәfəәri özünüz iləә götürməәyiniz 
vacibdir? (16-cı ayəәnin sonuncu hissəәsinəә baxın.) 

7. ƏӘgəәr o, həәləә dəә imtina edəәrsəә, bundan sonra İsa nəә etməәyi söyləәyir? 
ƏӘgəәr o, günahından dönməәkdəәn imtina edəәrsəә, onun günahı barəәdəә 
bütün toplantının bunu bilməәsi nəәyəә görəә yaxşı olar? 

8. Bu həәrəәkəәt həәmin şəәxsin arxasınca danışmaqdan (qeybəәt) necəә 
fəәrqlidir? 
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9. 17-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Həәmin şəәxs barəәdəә həәqiqəәt bütün 
toplantıya çatdırıldıqdan sonra o, həәləә dəә onlara qulaq asmaqdan 
imtina etsəә, onda onunla necəә rəәftar etməәlidirləәr? 
Bunun nəә məәna daşıdığı haqda düşünün. Biz bir imanlı kimi 
bütpəәrəәstləәrləә (imansızlarla) necəә rəәftar etməәliyik? 
ƏӘgəәr o imanlı cəәmiyyəәtindəәn kəәnardırsa, onda o Allahla 
barışdırılmalıdır. Biz xilas olmamış ailəә üzvləәrimiz vəә dostlarımız 
üçün dua etdiyimiz kimi onun üçün dəә eləә dua etməәliyik vəә onun 
bəәrpası üçün əәlimizdəәn gəәləәni etməәliyik. 

10. İndi özünüz barəәdəә düşünün. İmanlı bacı vəә ya qardaşınız sizəә qarşı 
səәhv həәrəәkəәt edəәndəә vəә ya günah edəәndəә siz nəә edirsiniz? Siz əәvvəәlcəә 
təәkcəә onun özü iləә danışırsınız? Yoxsa bu haqda əәvvəәlcəә başqaları iləә 
danışırsınız?
Sizin həәmin şəәxs üçün əәn böyük arzunuz onun Allah vəә başqaları iləә 
düzgün ünsiyyəәtəә qayıtmasıdırmı, yoxsa siz istəәyirsiniz ki, onun 
başqaları qarşısında özünü alçaltdığını görəәsiniz?  Siz özünüzün dəә 
Allahın lütf vəә bağışlanmasına ehtiyacı olan günahkar olduğunuzu 
anlayırsınızmı?
Keçmişdəә bacınız vəә ya qardaşınız iləә təәklikdəә danışmadan qeybəәt 
etmisinizsəә, Allahdan xahiş edin ki, İsanın dediyi qayda iləә 
getməәdiyiniz üçün sizi bağışlasın. Ürəәyinizdəә qəәrara gəәlin ki, 
gəәləәcəәkdəә bunu Onun dediyi qaydada edəәsiniz. 

Qeyd: ƏӘgəәr imanlı birinci dəәfəә üzləәşəәrkəәn günahını etiraf edirsəә 
vəә ondan əәl çəәkirsəә, onda bunu camaat qarşısında ifşa etməәyəә 
ehtiyac yoxdur. Amma həәmin şəәxs tövbəә etməәkdəәn imtina edəәrsəә, 
onda bütün toplantının həәqiqəәti bilməәsi vacibdir. Bu yolla həәmin 
şəәxs ikiüzlü insan kimi toplantıda iştirak etməәkdəә vəә ola bilsin ki, 
başqalarını da aldadaraq günah etməәkdəә davam edəә bilməәz. 
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38. Qoy Sizin Nurunuz İnsanlar Qarşısında Parlasın

Müzakirəә üçün sual:
ƏӘksəәr insanların fikrincəә Allahın gözündəә “günahkar” nəә cür insandır? 

Matta 5:13-37-ni oxuyun. 
1. 13-16-cı ayəәləәrdəә İsa həәvariləәrinəә deyir ki, onlar dünyanın duzu vəә 

nurudurlar. Səәssizcəә bu ayəәləәrəә nəәzəәr salın. Sizcəә indiki dövrdəә 
Allahın izzəәtləәnməәsi üçün “qoy nurunuz parlasın” nəә deməәkdir? 
İzah edin. 

2. 17-20-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 
Bu ayəәləәri oxuduqdan sonra sizcəә İsa istəәyirdimi ki, həәvariləәri ƏӘhdi-
ƏӘtiqin qanununa hörməәt etsinləәr? 
Qrup halında Çıxış 20:1-21-dəә olan On ƏӘmri birlikdəә oxuyun. 
Bu Allahın Musa peyğəәmbəәr vasitəәsiləә xalqına verdiyi əәsas əәxlaq 
qanunudur. İndi isəә Müqəәddəәs Kitabı bağlayın vəә görün, qrupunuz 
onları yadlarında saxlayaraq deyəә bilirləәr? 
Bu əәmrləәri yerinəә yetirməәkləә vəә başqalarına öyrəәtməәkləә Rəәbbi 
izzəәtləәndirirsinizmi? 

3. Matta 5-ci fəәsildəә 20-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Fariseyləәr qanuna səәthi 
əәməәl edirdiləәr. İsa müntəәzəәm olaraq onlara göstəәrirdi ki, dindar 
insanlar olmaqla Allahı razı salmırlar. Növbəәti ayəәləәrdəә diqqəәt yetirin 
ki, Allahın qanununa ürəәkdəәn həәqiqəәtəәn əәməәl etməәyin nəә olduğunu İsa 
necəә izah edir.  

4. 21 vəә 22-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Heç olubmu ki, insanların sizəә 
dedikləәri hirsli sözləәrdəәn bəәrk incimisiniz? Yaxud olubmu ki, 
başqalarını hirsli, acı sözləәriniz iləә bəәrk incitmisiniz? 
İsa hirsli sözləәri qatillik iləә müqayisəә edir. Bizim sözləәrimiz sanki 
insanları öldürəәn şəәr qüvvəә necəә ola biləәr?

5. 23-26-cı ayəәləәrdəә İsa bizəә öyrəәdir ki, incitdiyimiz insanlar iləә 
barışmaq üçün çalışaq. Həәmin ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 
Eləә insanlar varmı ki, siz onlara hirsli sözləәr demisiniz? İsaya itaəәt 
edib onlar iləә barışacaqsınızmı? 

6. 27-28-ci ayəәləәri oxuyun. Sizcəә İsa yalnız bu sözləәri kişiləәrəә deyirdi, 
yoxsa həәmin prinsip qadınlara da aid idi?

7. 29-30-cu ayəәləәri oxuyun. ƏӘsrləәr boyunca bəәzi imanlılar bu sözləәri 
ciddi qəәbul edib bəәdəәnləәrinin müxtəәlif hissəәləәrini kəәsib atırdılar. Bizim 
bilməәyimiz çox vacibdir ki, İsa bəәdəәn üzvləәrimizin həәrfi məәnada 
kəәsilib atılmalı olduğunu öyrəәtmirdi. ƏӘksinəә O deyirdi ki, biz günahlı 
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yollar iləә getməәməәk üçün əәsas əәxlaqi qəәrarı çıxarmalıyıq. Biz güclü 
günahlı istəәkləәrimizdəәn xəәbəәrdar olmalıyıq vəә günah bizi məәğlub 
etməәzdəәn əәvvəәl biləәrəәkdəәn günah etməәk üçün həәr bir imkanını kəәsib 
atmalıyıq.
Siz harada günahın imkanlarını kəәsib atmalısınız ki, bütün ürəәyiniz iləә 
Allahın ardınca gedəә biləәsiniz? Diliniz vəә dediyiniz şeyləәr barəәdəә 
düşünün. Gözləәriniz vəә televizorda, yaxud kompüterdəә baxdığınız 
şeyləәr barəәdəә düşünün. Eləәcəә dəә, əәlləәriniz (onlar nəә edirləәr), 
ayaqlarınız (onlar sizi haraya aparırlar) vəә s. barəәdəә düşünün.
(Qeyd: Biz burada 31-32-ci ayəәləәrin üstündəәn keçirik, çünki boşanma 
“Nikaha hörməәt edin vəә onu qoruyun” adlı başqa bir dəәrsdəә müzakirəә 
ediləәcəәk.)

8. 33-37-ci ayəәləәri oxuyun. İnsanlar min illəәr boyunca andlar içibləәr. 
Sizcəә insanlar nəәyəә görəә and içirləәr? 
Musa öyrəәdirdi ki, biz andlarımızı yerinəә yetirməәliyik, bəәs İsa nəә deyir 
(34-cü ayəә)? 

9. İsa and içməәyin nəә iləә əәvəәz olunmalı olduğunu söyləәyir (37-ci ayəә)? 
Nəәyəә görəә vəәdləәrimizdəә “bəәli” vəә ya “xeyr” kifayəәt edir? 
Siz nəәyisəә edəәcəәyinizi söyləәyəәndəә insanlar bilirləәr ki, siz etibarlı 
insansınız? 

10. Bu parçaya yenidəәn baxın. İsa qatillik haqqında nəә öyrəәdir? Bəәs 
qardaşınızla barışmaq barəәdəә? Zina barəәdəә? Andlar barəәdəә? 

11. İndi öz ürəәyinizi yoxlayın. Bu dünyanın “duzu” vəә “nuru” olmaq 
üçün siz nəәyi dəәyişməәlisiniz? Daxildəәn dəәyişməәk üçün sizəә güc 
verməәk naminəә ölüb yenidəәn dirildiyinəә görəә İsaya şükür edin. Dua 
edin vəә İsadan xahiş edin ki, ürəәkdəәn Onun üçün yaşamaqda sizəә 
köməәk etsin. 
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“Ona görə də oyaq olun. 
Çünki Rəbbinizin hansı gün gələcəyini bilmirsiniz.”  

Matta 24:42
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BƏӘHRƏӘLİ VƏӘ İSANIN 
GƏӘLİŞİNƏӘ HAZİR OLUN

“Sizin çoxlu bəәhrəә verəәrəәk Məәnim şagirdləәrim olmağınızla Atam 
izzəәtləәnir.” (Yəәhya 15:8)

“Qoy qurşaqlarınız belləәrinizdəә bağlı vəә çıraqlarınız yana-yana qalsın. 
Toy ziyafəәtindəәn qayıdan ağasını gözləәyəәn adamlara oxşayın. 

Onlar ağaları gəәlib qapını döyəәn kimi qapını açmağa hazır olurlar... 
Beləәcəә siz dəә hazır olun, çünki Bəәşəәr Oğlu gözləәməәdiyiniz 

vaxt gəәləәcəәk.”  (Luka 12: 35 - 36, 40)

Bilirdinizmi ki, İsanın sizəә verəәcəәyi işi var? Təәəәssüf ki, İsanın ardıcılları 
olduqlarını iddia edəәnləәrin bəәziləәri yalnız Səәmavi Səәltəәnəәtəә getməәk istəәyirləәr. 
Onlar xilas olduqlarına görəә şaddırlar, lakin Padşahların Padşahına xidməәt 
etməәyin çəәtinlikləәrini yaşamaq istəәmirləәr.

Bəәli, çəәtinlikləәr vardır. Lakin onlar eyni zamanda, həәm dəә mükafatlardır. 
İsa bizəә Ona xidməәt etməәyəә çağırmaqla şəәrəәf verir. Biz Ona xidməәt edəәrkəәn, 
O, bəәzəәn bizəә əәməәyimizin bəәhrəәləәrini görməәyəә imkan verir. Lakin həәmin 
bəәhrəәləәrin çox hissəәsini O gəәlincəәyəәdəәk görməәyəәcəәyik. Sonra O, bizəә 
sadiqliyimizin necəә yaxşı bəәhrəә verdiyini göstəәrəәcəәk! Bu necəә dəә xoşbəәxt bir 
gün olacaq!

Həәmin günəәdəәk, gəәlin, ürəәyimizdəә daim artan ümidləә Ona xidməәt edəәk. O, 
qayıdacağını vəәd etdi vəә O həәmişəә vəәdləәrinəә sadiqdir.

Siz bu dəәrsləәri oxuduqca, qaranlıq dünyada Rəәbbin sizəә yeni xidməәt 
yollarını göstəәrəәcəәyinəә hazır olun. Həәr gün İsada qalın. Onun nurunu vəә 
məәhəәbbəәtini Ona çox ehtiyacı olan insanlara çatdırın. Qoy sizin sevinciniz tam 
olsun.
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39. İsada Qalın Vəә Çoxlu Bəәhrəә Verin

Müzakirəә üçün sual: 
Sizin fikrinizcəә, “yaxşı bəәhrəә verməәk” bir Məәsihçi üçün nəә deməәk-
dir? Sizcəә, bir Məәsihçinin həәyatında görünməәli olan “bəәhrəә”yəә hansı 
nümunəәləәr aid ola biləәr?

Yəәhya 15:1-8-i oxuyun.
1. 1-ci ayəәyəә görəә “həәqiqi meynəә” kimdir? Bağban kimdir? Budaqlar 

kimdir (5-ci ayəә)?
Bağbanın işi nəәdir (2-ci ayəә)? 

2. Bir meynəә vəә onun budağını təәsəәvvürünüzəә gəәtirin. Budaq öz qidasını 
haradan alır? İsa iləә münasibəәtiniz haqda bu sizəә nəә deyir?
ƏӘgəәr budaq bəәhrəә vermirsəә, onu nəә edirləәr (2-ci ayəә)? ƏӘgəәr bəәhrəә 
verirsəә, onu nəә edirləәr?
Meynəә vəә ya bir ağacı budayanda qurumuş vəә ya köhnəә budaqları 
kəәsib atırlar ki, yeni budaqlar daha yaxşı böyüsünləәr vəә daha çox 
bəәhrəә versinləәr. Budanma bizim gündəәlik həәyatlarımızda nəәyi təәmsil 
edir? Bizim daha bəәhrəәli olmağımız üçün beləә budanma bizəә necəә 
köməәk edir?

3. 4-5-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsada qalmaq vəә Onun bizdəә qalması 
nəә deməәkdir? 
ƏӘgəәr biz Onda qalsaq, öz həәyatlarımızdan nəәləәr gözləәyəә biləәrik? ƏӘgəәr 
biz Onda qalmasaq, nəә gözləәyəә biləәrik? Sizcəә, “çoxlu bəәhrəә verməәk” 
nəә deməәkdir? Bəәhrəәnin həәyatınızda necəә görünməәsinəә ümid edirsiniz?

4. 6-cı ayəәni oxuyun. İsada qalmayan kəәsləәri O nəәyəә bəәnzəәdir? Onlara nəә 
baş verir?

5. 7-ci ayəәdəә İsa hansı vəәdi verir? Vəәdi qəәbul etməәk üçün biz nəә 
etməәliyik? Sizcəә, bunun məәnası nəәdir?

6. 8-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Bizim çoxlu bəәhrəә verməәyimizin nəәticəәsi 
nəәdir?
Bir neçəә dəәqiqəә öz həәyatınız haqda düşünün. Siz İsa iləә yaxın 
münasibəәtəә doğru inkişaf edirsinizmi? Həәyat gəәtirəәn şirəәnin meynəәdəәn 
budaqlara axıb getdiyi kimi İsanın həәyat təәrzi dəә gündəәlik olaraq sizin 
vasitəәnizləә axırmı?
ƏӘgəәr beləәdirsəә, siz iki növ bəәhrəә gözləәyəә biləәrsiniz. Birinci növ sizin 
öz həәyatınızdadır. 
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Qalatiyalılara 5:22-23-ü oxuyun. Bu ayəәləәrdəә adları çəәkiləәn Ruhun 
bəәhrəәləәrini sadalayın. Xasiyyəәtdəә bu cür  müsbəәt cəәhəәtləәr sizin 
həәyatınızda getdikcəә daha da artmalıdır.
İkinci növ bəәhrəә isəә başqalarının həәyatlarında büruzəә verəәcəәkdir. 
Onlar İsanın həәyatını sizdəә gördükcəә, vəә İsanın sizin həәyatınızda 
etdikləәrini onlarla bölüşdükcəә, onlardan bəәziləәri İsa Məәsihəә iman 
edəәcəәkləәr. Bu həәr iki növ bəәhrəә Allaha izzəәt gəәtirir.

Yəәhya 15:9-17-ni oxuyun.
7. Xüsusiləә 10 vəә 12-ci ayəәləәrəә fikir verin. İsada qalmağımızdan bizi 

nəәləәr saxlaya biləәr?
Ondan xahiş edin ki, həәyatınızda həәr hansı bir itaəәtsizlik sizəә 
göstəәrsin. Sizin bəәhrəә verməәyinizəә mane olan nəәsəә varmı? Bunu Ona 
etiraf edin. Onun sizəә göstəәrdiyi şeyi yerinəә yetirməәkdəә itaəәt göstəәrin.  

8. 11-ci ayəәni oxuyun. İsa bizim həәyatımızda nəәyin dolu olmasını 
arzulayır?
Öz həәyatınız haqda düşünün. Həәyatınız sevincləә doludurmu? 
Həәyatınız yaxşı bəәhrəә verirmi? ƏӘgəәr beləә deyilsəә, sizəә nəә etməәk 
lazımdır? Bu haqda indi dua edin.
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40. İstedadınızdan İstifadəә Edin 
Onları Basdırıb Gizləәtməәyin

Müzakirəә üçün sual:
Sizcəә Allah həәr bir kəәsəә hansısa istedad (bacarıq vəә ya qabiliyyəәt) 
veribmi? Sizəә hansı istedadı verdiyini düşünürsünüz?  

Matta 25:14-30-u oxuyun. 
1. Bu məәsəәldəә olan qula pul verilmişdi. Pul kiməә məәxsus idi? 

15-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Burada deyilir ki, həәr birinəә öz 
qabiliyyəәtinəә görəә verdi. Sizcəә ağa bəәzi qullarının o biri qullarına 
nisbəәtdəә daha çox gəәlir əәldəә edəәcəәyinəә ümid edirdimi? Siz niyəә beləә 
fikirləәşirsiniz? 

2. Bu parçada talant pul deməәkdir. Həәr bir talant təәqribəәn min Manat idi. 
Müasir dövrdəә biz adəәtəәn düşünürük ki, talant nəәsəә başqa şeydir. Biz 
adəәtəәn talantın nəә olduğunu düşünürük? 
Sizcəә “talant” Allahın bizəә verdiyi həәm qabiliyyəәtləәr, həәm dəә maliyyəә 
xeyir-duaları deməәkdirmi?
16-17-ci ayəәləәri oxuyun. ƏӘgəәr biz talantların istedadlar vəә 
qabiliyyəәtləәr olduğunu düşünürüksəә, onda bunlar Allahın Padşahlığı 
üçün necəә istifadəә oluna biləәr? 

3. Uzun müddəәtdəәn sonra ağa qayıdır vəә verdiyi pulun necəә istifadəә 
olunduğu barəәdəә hesabat təәləәb edir. 
Birinci qul ağasına nəә qəәdəәr talant gəәtirir (20-ci ayəә)? Ağa qulunu 
necəә təәsvir edir (21-ci ayəә)? Qulun yeni tapşırığı onun birinci tapşırığı 
iləә necəә müqayisəә olunur? 

4. İndi 22-23-cü ayəәləәri oxuyun. İkinci qul ağasına nəә qəәdəәr talant 
təәqdim etdi? 23-cü ayəәdəә ağanın cavabına diqqəәt yetirin. Bu, 21-ci 
ayəәdəә olan birinci qula verdiyi cavab iləә necəә müqayisəә olunur? 
Ağa üçün hansı daha vacib idi—qazanılan  pulun miqdarı, yoxsa 
qulun sadiq işi? 
Həәr iki qul ağa iləә hansı yeni ünsiyyəәt səәviyyəәsinəә daxil oldular (21 & 
23-cü ayəәləәr)? 

5. 24-25-ci ayəәləәri oxuyun. Üçüncü qul ağasını necəә təәsvir edir (24-cü 
ayəә)? O, nəәyəә görəә talantını basdırdı? 
ƏӘgəәr biz Allahı kobud vəә hirsli bir Allah kimi düşünsəәk, bu bizim 
qorxmağımıza vəә Onun bizəә verdiyi şeyləәri istifadəә etməәməәyimizəә 
necəә səәbəәb olar? 
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Kəәlam aydın şəәkildəә bildirir ki, İsanın bizim üçün ölümünəә görəә Allah 
bizi sevir vəә qəәbul edir. ƏӘgəәr biz buna inanmasaq, Allah iləә 
ünsiyyəәtimiz üçüncü qulun ünsiyyəәti kimi necəә olar? (1 Yəәhya 
4:16-18-əә baxın.) 

6. 26 vəә 30-cu ayəәləәrdəә üçüncü qulu təәsvir etməәk üçün ağa hansı 
sözləәrdəәn istifadəә edir? 
Sizcəә bu qulun cəәzası nəәyəә görəә çox ciddi idi (28-30-cu ayəәləәr)? 

7. Bu məәsəәli qəәbul etməәk çəәtindir. Ağa üçüncü quluna məәrhəәməәt 
göstəәrmir, çünki qul bilirdi ki, ağası ondan nəә gözləәyir, amma onu 
yerinəә yetirməәmişdi. Qul qorxuda vəә imansızlıqda yaşamışdı.  
Bu dəәrsin başlanğıcında Allahın bizəә verdiyi əәnamlar barəәdəә 
danışmışdıq. Allahın sizəә verdiyi əәnamları Onun Padşahlığı üçün 
istifadəә etməәkdəә nəә edirsiniz? 
İndiki vaxtda Allahın sizdəәn istəәdiyi xüsusi şeyləәr barəәsindəә 
düşünməәk üçün bir neçəә dəәqiqəә vaxt ayırın. Siz onları yaza biləәrsiniz 
vəә sonra Müqəәddəәs Kitabınızın arasında saxlaya biləәrsiniz. Daha sonra 
dua edin. Keçmişdəә Allahın sizəә verdiyi şeyləәrəә görəә hansı yerləәrdəә 
sadiq olmamısınızsa, Ondan xahiş edin ki, sizi bağışlasın. Sonra 
Ondan xahiş edin ki, sizəә verdiyi həәr bir şeyi gəәləәcəәkdəә Onun izzəәti 
üçün istifadəә etməәkdəә sizəә yardım etsin. 
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41. Ehtiyac İçindəә Olan İnsanlara Köməәk Etməәkləә 
İsaya Xidməәt Edin

Müzakirəә üçün sual:  
Sizin fikrinizcəә, Allah kasıb insanların qayğısına qalır? Sizcəә, 
kasıblara köməәk etməәk məәsuliyyəәtini biz daşımalıyıq? Bəәli vəә ya xeyr 
cavablarınızı izah edin.

Matta 25:31-46-nı oxuyun.
1. Bu ayəәləәrdəә İsa həәqiqəәti öyrəәtməәk üçün həәkayəә danışır. 31-32-ci 

ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 
Bu hekayəә nəә vaxt baş verir? Səәhnəәni təәsvir edin. 
Burada kimləәri görürük (32-ci ayəә)? Bəәşəәr oğlu (İsa) nəә edir (31-ci 
ayəә)? 

2. 34-36-cı ayəәləәri yenidəәn oxuyun.  İsanın sağında oturanlar nəә 
alacaqlar (34-cü ayəә)? Niyəә?
Onlar nəә edibləәr?
35-36-cı ayəәləәrdəәki İsanın dediyi vəә onların İsaya etdikləәri şeyləәri 
sadalayın? 

3. Sağda oturanlar (salehləәr) İsanın sözləәrinəә cavab olaraq nəә deyirləәr? 
Sizcəә, onlar Onun sözləәrini təәəәccübləә qarşılardılar (37-39 –cu ayəәləәr)?

4. 40-cı ayəәdəә İsanın onlara olan cavabını oxuyun. Sizcəә, O bununla nəә 
deməәk istəәyir? Ehtiyac içindəә olanlara köməәk etməәkləә biz İsaya necəә 
xidməәt edirik?

5. Sonra İsa onun solunda oturanlara təәrəәf dönüb danışır. O onlara nəә 
deyir? Onlar bu cəәzanı nəәyəә görəә alırlar (42-43-cü ayəәləәr)? 

6. 44-cü ayəәdəә onların cavabları, salehləәrin 37-39-cu ayəәləәrdəә olan 
cavbları iləә necəә oxşardır? İsa onlara necəә cavab verir (45-ci ayəә)? 

Tereza Ana Hindistanda küçəәləәrdəә yaşayan kasıblara vəә ölüm 
ayağında olanlara xidməәt edəәn məәhşur katolik rahibəәsi idi. O bu 
nümunəәvi məәsəәldəәn ilham almışdı. O deyirdi ki, köməәk etdiyi həәr 
bir şəәxsdəә İsanın üzünü görürdü. Ehtiyac içindəә olan insanlara 
qayğı göstəәrəәndəә, siz İsanın Özünəә köməәk etdiyinizi nəәzəәrəә 
alırsınızmı? 
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7. Efesliləәrəә 2:8-10-u oxuyun. Bu ayəәləәri bir neçəә dəәfəә oxuyun. 8-ci ayəә 
bizim xilasımız haqda bizəә nəә deyir? 
9-cu ayəәyəә əәsasəәn deyəә biləәrikmi ki, biz əәməәlləәrimiz vasitəәsiləә xilas 
olmuşuq? İstəәniləәn bir imanlı öyünəә biləәrmi ki, öz əәməәlləәri vasitəәsiləә 
xilası qazanmışdır? 

8. İndi yenidəәn 10-cu ayəәni oxuyun. Bizim imanımıza görəә, Allah bizi 
İsa Məәsihdəә yeni məәxluq yaratdı. Yeni məәxluq kimi nəә etməәyimiz 
üçün yaradıldığımız haqda nəә deyilir? Sizcəә, bu yaxşı işləәrəә nəәləәr daxil 
ola biləәr? 

9. Matta 25-ci fəәsiləә qayıdın vəә 40-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. Siz kiminsəә 
ehtiyac içindəә olduğunu  görəәndəә, ya da eşidəәndəә, “Məәn necəә İsanın 
bu şəәxsəә uzanan əәli ola biləәrəәm” haqda özünüz üçün 
fikirləәşirsınızmi? 
Heç kim öz əәtrafında gördüyü bütün ehtiyacları tam ödəәyəә bilməәz. 
Amma həәr birimiz Allahın bizim qarşımıza çıxartdığı ehtiyac içindəә 
olan insanlara köməәk əәlimizi uzada biləәrik. Allahın sizdəәn köməәk 
etməәyinizi istəәdiyi insanlar haqda düşünün. İsanın onlar üçün olan Öz 
şəәfqəәtli ürəәyini sizləәrəә verməәyini Ondan xahiş edin. Sonra O nəә etməәli 
olduğunuzu sizəә göstəәrəәndəә Ona itaəәtkar olun.

UNUTMAYIN: ƏӘgəәr biz bu hekayəәni Müqəәddəәs Kitabdan kəәnar 
bir hekayəә kimi oxusaq fikirləәşəә biləәrik ki, əәbəәdi həәyatı vəә ya 
əәbəәdi cəәzanı başqalarına köməәk edib-etməәməәyimizəә görəә ala 
biləәrik. Müqəәddəәs Kitabda olan başqa ayəәləәr İsanın bizəә bu qoyun 
vəә keçi məәsəәli vasitəәsiləә nəә deməәk istəәdiyini başa düşməәyəә 
köməәk edir. 

  113



42. İsanın İkinci Gəәlişi Üçün Hazır Olun

1-ci Hissəә: Aldanmayın

Müzakirəә üçün sual: 
Sizcəә, dünya əәbəәdi olaraq davam edəәcəәk, yoxsa bildiyimiz kimi dün-
yanın sonu olacaq? 

Matta 24:1-36-nı oxuyun. 
1. Şagirdləәr məәbəәddəәn çıxıb gedəәrkəәn İsanın nəәyəә diqqəәt yetirməәsini 

istəәyirdiləәr (1-ci ayəә)?  İsanın cavabı nəә oldu (2-ci ayəә)? 

2. İsa 4-5-ci ayəәləәrdəә qarşıdakı günləәr barəәdəә xəәbəәrdarlıq edəәrəәk izah 
verməәyəә başlayır. Həәmin xəәbəәrdarlıq nəә idi? 
6-cı ayəәdəә O onlara başqa bir xəәbəәrdarlıq edir: “Təәlaşa düşməәyin”. 
6-8-ci ayəәləәrəә yenidəәn baxın. Biz dünyada təәhlükəәli əәlaməәtləәri 
görəәrkəәn bir imanlı kimi necəә gücləәnəә biləәrik ki, “təәlaşa düşməәyəәk”?

3. İsanın ikinci gəәlişi nəәyinsəә doğulmasına necəә bəәnzəәyir (8-ci ayəә)? 
4. 9 vəә 10-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Həәvariləәrin dövründəәn bəәri 

məәsihçiləәr İsaya imanlarına görəә təәqib olunublar. Bizləәrdəәn çoxumuz 
ümid edirik ki, bu bizim başımıza gəәlməәyəәcəәk! 

Diqqəәt  yetirin ki, həәvariləәr 3-cü ayəәdəә beləә soruşmuşdular: “Bu 
dedikləәrin nəә  vaxt baş verəәcəәk?”  Məәbəәd (tarixçiləәr təәrəәfindəәn 
Hirodun Məәbəәdi adlanırdı) b.e. 70-ci ilindəә dağıdılmışdı. Bu 
təәqribəәn İsanın çarmıxa çəәkilməәsindəәn vəә dirilməәsindəәn 40 il 
sonra baş vermişdi. Romalılar Yerusəәlim şəәhəәrinəә hücum edib 
məәbəәdi tamamiləә darmadağın etmişdiləәr.  
Amma həәvariləәr həәm dəә beləә sual vermişdiləәr: “Səәnin zühuruna 
vəә  dövrün sonuna hansı  əәlaməәtləәr olacaq?” Matta 24-dəә olan 
bu peyğəәmbəәrlik həәm Romalıların Yerusəәliməә hücumu həәm dəә 
Onun ikinci gəәlişi barəәdəә danışır.

Matta 5:11-12-dəә  İsanın həәvariləәrəә təәqib barəәdəә nəә söyləәdiyini 
xatırlayırsınızmı? “İnsanlar Məәnəә  görəә  sizi təәhqir edib təәqib 
edəәndəә, yalan  söyləәyib sizəә həәr cür böhtan atanda siz  nəә 
bəәxtiyarsınız! Sevinin  vəә  şadlanın! Çünki göyləәrdəә mükafatınız 
böyükdür. Axı sizdəәn qabaq gəәləәn peyğəәmbəәrləәri  dəә  beləә  təәqib 
edibləәr.”
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Keçmişdəә müqəәddəәs kişiləәrin vəә qadınların imanlarına görəә əәzab 
çəәkdikləәrini xatırlamaq bizi necəә qüvvəәtləәndirir? İsaya xidməәt 
etdiyimiz üçün təәqib olunarkəәn sevinib şadlanmaq həәqiqəәtəәn 
mümkündürmü? 

5. Matta 10:28-i dəә oxuyun. Təәqib dövrləәri üçün bu ayəәdəә hansı 
ruhlanma sözləәri var? 

6. Matta 24:11-14-cü ayəәləәrdəә həәmin çəәtin günləәrin başqa “əәlaməәtləәri” 
nəәdir? Bir imanlı kimi məәhəәbbəәtimizin soyumaması üçün onu necəә 
qoruya biləәrik? Yalançı peyğəәmbəәrləәr təәrəәfindəәn aldanmamaq üçün 
özümüzü necəә qoruya biləәrik? 
Sizcəә, Müqəәddəәs Kitab dəәrsləәri, dua vəә başqa imanlılar iləә tez-tez 
görüşləәr bu şeyləәrdəәn qorunmaqda bizəә necəә köməәk edəә biləәr? 
13-cü ayəәyəә əәsasəәn kim xilas olacaq? 

7. 14-cü ayəәdəә İsa deyir ki, O gəәlməәzdəәn əәvvəәl Müjdəә bütün dünyada 
vəәz ediləәcəәk. Siz vəә cəәmiyyəәtdəә olduğunuz imanlılar bu fəәaliyyəәtdəә 
necəә iştirak edirsiniz? 

8. 15-25-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Bir çox alimləәr “viranəәlik gəәtirəәn 
iyrəәnc şeyin” (15-ci ayəә) nəә olduğu barəәdəә razılığa gəәləә bilməәyibləәr. 
Bəәziləәri deyir ki, bu, keçmişdəә Yerusəәlim dağılan vaxtda baş verib. 
Digəәrləәri isəә deyir ki, bu gəәləәcəәkdəә baş verəәcəәk. Bu Müqəәddəәs Kitab 
dəәrsindəә yaxşı olar ki, həәmin sual əәtrafında çoxlu vaxt səәrf etməәyəәk. 
Bizim üçün çox vacibdir ki, dünyada geniş yayılmış yalandan agah 
olaq. 23-25-ci ayəәləәrəә baxın. Bir çox insanlar necəә aldanacaqlar? 

9. 26-31-ci ayəәləәrəә diqqəәtləә baxın. Bütün insanlar İsanın qayıtdığını 
dəәqiq necəә biləәcəәkləәr? 
Sizcəә İsa qayıdarkəәn yer üzündəәki bütün xalqlar arasında niyəә böyük 
şivəәn qalxacaq (30-cu ayəә)?

10. 32-36-cı ayəәləәrəә baxın. Bir təәrəәfdəәn biz istəәniləәn an Onun üçün hazır 
olmalıyıq, digəәr təәrəәfdəәn isəә Onun ikinci gəәlişi üçün günləәr təәyin 
etməәli deyilik. 
Həәmin fikir sizin həәr gün İsa üçün yaşamağınıza necəә köməәk edəә 
biləәr? 

11. Həәyatınız barəәdəә düşünün. Çəәtin dövrləәrdəә möhkəәm dayanmağınız 
üçün imanınızı möhkəәmləәndirməәkdəә nəә etməәlisiniz? Aldanmaya qarşı 
özünüzü necəә qoruya biləәrsiniz? Bu şeyləәr haqqında dua etməәk üçün 
vaxt ayırın. 
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43. İsanın İkinci Gəәlişi Üçün Hazır Olun

2-ci Hissəә: Ayıq Vəә Sadiq Olun

Müzakirəә üçün sual: 
Keçəәn dəәrsdəәn öyrəәndiyimiz kimi İsa Özünün qayıtması üçün hansı 
əәlaməәtləәrin olacağını söyləәmişdi? Biz təәqibləәr vəә çəәtin dövrləәr üçün 
necəә hazırlaşa biləәrik? Yalançı peyğəәmbəәrləәr təәrəәfindəәn aldanmaqdan 
özümüzü necəә qoruya biləәrik? 
Bu dəәrsdəә İsanın ikinci gəәlişi üçün necəә hazır olmaq barəәdəә daha 
əәtraflı danışacağıq. Biz indi buna öz münasibəәtimizin necəә olmasına 
vəә gözləәyəәrkəәn nəә etməәli olduğumuza nəәzəәr salacağıq.

Matta 24:36-51-i oxuyun.
1. 36-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. İsanın qayıtmasının vaxtı barəәdəә yalnız 

kim bilir? 
2. 37-41-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın gəәlişi zamanı günləәr Nuhun 

günləәrinəә necəә bəәnzəәyəәcəәk? İnsanlar hansı işləәri görməәkləә məәşğul 
olacaqlar?  
İnsanlar yüz il Nuhun gəәmi tikməәsinəә baxdılar, amma onlardan heç 
biri tövbəә etməәdi. Sizcəә hal-hazırda dünyada bir çox insanlar 
beləәdirləәr – qiyaməәt gününün gəәləәcəәyi barəәdəә xəәbəәrsizdirləәr? 

3. Həәvari Paulun Timoteyəә 2-ci məәktubu 3:1-5-dəә son günləәr barəәdəә 
öz gəәnc şagirdinəә, Timoteyəә yazdıqlarını oxuyun. Burada qeyd ediləәn 
insanlar indiki bir çox insanlara oxşayırmı? Necəә? 

4. Matta 24-əә yenidəәn qayıdın. Biz İsanın ikinci gəәlişinin nəә vaxt olması 
barəәdəә heç nəә bilməәdiyimiz üçün 42-44-cü ayəәləәrəә əәsasəәn bizim buna 
münasibəәtimiz necəә olmalıdır?  

5. 45-51-ci ayəәləәrdəә veriləәn məәsəәlləәri yenidəәn oxuyun. 45-ci ayəәdəә qulla 
hansı tapşırıq verilib? ƏӘgəәr o, sadiq vəә müdrikdirsəә, ağası gəәləәndəә nəә 
işləә məәşğul olacaq? 
Onun mükafatı nəә olacaq? 

6. ƏӘgəәr qul pisdirsəә, o, nəә işləә məәşğul olacaq (49-cu ayəә)? Onun ağasının 
geriyəә qayıtmasına münasibəәti nəә cürdür (48-ci ayəә)?

7. Ağası pis qulu necəә təәəәccübləәndirəәcəәk (50-ci ayəә)? Onun mükafatı nəә 
olacaq (51-ci ayəә)? 
21-ci əәsrdəә biz necəә sadiq vəә müdrik qullar ola biləәrik? 
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8. 2 Peter 3-cü fəәsildəә həәvari bizəә İsanın gəәlişini gözləәyəәrkəәn necəә 
yaşamalı olduğumuz barəәdəә bəәzi məәsləәhəәtləәr verir. Həәmin fəәsli 
bütünlükləә oxuyun. 
3-7-ci ayəәləәrəә yenidəәn baxın. Rişxəәndçiləәr axır zamanda nəә deyəәcəәkləәr 
(3-4-cü ayəәləәr)? Onlar nəәyi unudurlar (5-7-ci ayəәləәr)?

9. Allahın vaxtı hesablamaq qaydası bizimkindəәn necəә fəәrqləәnir (8-9-cu 
ayəәləәr)? 9-cu ayəәnin axırıncı hissəәsinəә baxın. Allah nəәyi gözləәyir? Bu 
bizəә Allahın bütün insanlara olan sevgisi barəәdəә nəә söyləәyir? 

10. 10-13-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Rəәbbin gəәlişi zamanı günləәrin necəә 
olacağını təәsvir edin. 
Həәmin günəә hazırlaşmaq üçün biz nəә edəә biləәrik? (11 vəә 14-cü ayəәləәrəә 
baxın.)

11. 17-18-ci ayəәləәrdəә necəә yaşamalı olduğumuzu bilməәk məәqsəәdiləә Peter 
bizəә hansı sonuncu təәlimləәri verir? 
İndi öz həәyatınız barəәdəә düşünün. Siz İsanın gəәlişi üçün hazırsınızmı? 
Siz hazır olmaq üçün nəәyi dəәyişməәlisiniz? Bu şeyləәr barəәdəә dua etməәk 
üçün bir az vaxt ayırın. 
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“Əgər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt 
Onun Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa, 

barışdıqdan sonra Onun həyatı vasitəsilə 
daha qəti olaraq xilas olacağıq.”  

Romalılara 5:10
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RƏӘBBİN SÜFRƏӘSİNİ QƏӘBUL EDİB
ONUN ÖLÜMÜNÜ XATİRLAYIN

Onlar yeyəәndəә İsa çörəәk götürdü, şükür duası edib onu böldü vəә 
şagirdləәrəә verəәrəәk dedi: “Alın, yeyin! Bu Məәnim bəәdəәnimdir”. Sonra bir 

kasa götürdü vəә şükür edib onu da şagirdləәrəә verəәrəәk dedi: “Bundan 
hamınız için! Çünki bu, ƏӘhdin bağlanması vəә günahların bağışlanması 

üçün çoxları uğrunda axıdılan Məәnim qanımdır. (Matta 26:26-28)

İsa mükəәmməәl müəәllim idi. Lakin İsa sadəәcəә bizi öyrəәtməәk üçün gəәlməәdi. 
O, bizim üçün ölməәyəә gəәldi. Onun ölümü vəә dirilməәsi bizim imanımızın 
məәrkəәzidir. Onun ölümü bizim üçün həәyat ifadəә edir. 

Allahın Oğlunun dünyanın günahları üçün ölməәsi vəә milyonlarla 
imanlıların bunu unutması bir faciəә olardı. İsanın şagirdləәrinin axmaq 
mübahisəәləәr vəә xudbinlik səәbəәbindəәn Onun ölümünün məәnasını unutması 
kəәdəәrli deyilmi? İsa bilirdi ki, biz Onun ölümü barəәdəә tez-tez düşünməәliyik, 
çünki bu bizim imanımızın əәsasıdır. Biz həәmçinin bunu dəәrindəәn dəәrk edəәrəәk 
yadda saxlamalıyıq. Bu səәbəәbdəәn, O, bizəә Rəәbbin süfrəәsini qəәbul etməәk 
əәmrini vermişdir.

İsanın ölümü bizim ağlımız vasitəәsiləә tamlığı iləә dəәrk oluna bilməәz. Biz 
Rəәbbin süfrəәsini qəәbul edəәndəә, ruhumuzun dəәrinliyindəә nəәsəә baş verir. Onun 
bizim üçün öldüyünü xatırlayanda biz möcüzəәli surəәtdəә Onun həәyatı vəә 
qurbanverici məәhəәbbəәti iləә doluruq. Biz yenidəәn Onu öz Xilaskarımız vəә 
Rəәbbimiz kimi qəәbul edirik. Bütün dünyada olan imanlılar bilirləәr ki, çörəәyi 
vəә kasanı qəәbul etməәk onlara yeni cəәsarəәt vəә ümid verir. 

Növbəәti dəәrsləәr sizəә vəә qrupunuza “Rəәbbin nəә qəәdəәr şirin olduğunu dadıb 
görməәyəә” köməәk edəәcəәk. (Məәzmur 34:8) 
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44. Həәyat Çörəәyindəәn Yeyin Vəә ƏӘbəәdi Yaşayın

Bu Dəәrs Rəәbbin Süfrəәsindəә Iştirak Etməәk 
Haqqında Olan Növbəәti Dəәrsəә Girişdir.

Müzakirəә üçün sual:
İsa deyir ki, “İnsan  yalnız çörəәkləә deyil, Allahin ağzından çıxan həәr 
kəәlməә iləә yaşayar” (Matta 4:4). Sizin fikrinizcəә, O bununla nəәyi 
nəәzəәrdəә tuturdu?

Yəәhya 6:25-70-ni oxuyun.

1. 25-29-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun.
İsa xalqa deyir ki, onlar Onun Məәsih olmasına inanmaq üçün möcüzəәli 
əәlaməәtləәrini axtarmırlar. Bunun əәvəәzinəә onlar “yeyib-doymaq” üçün 
Onu axtarırdılar. Onlar sadəәcəә başqa bir pulsuz yeməәk istəәyirdiləәr!
ƏӘgəәr biz İsanı Onun verəә biləәcəәyi yalnız fiziki xeyir-dualar üçün 
axtarırıqsa, Onun haqqında hansı vacib bir şeyi görəә bilməәyəәcəәyik?

2. Sizcəә, 27-ci ayəәdəә İsanın haqqında danışdığı “əәbəәdi həәyat verəәn, 
daim qalan yeməәk” nəәdir?

3. Onda insanlar Allahın işini görməәk üçün nəә etməәli olduqlarını bilməәk 
istəәdiləәr (28-ci ayəә). İsanın cavabı nəә oldu (29-cu ayəә)?
İsaya inanmaq nəә üçün Allahı məәmnun salır?

4. 30-40-cı ayəәləәri yenidəәn oxuyun.

Səәmadan olan əәsl çörəәyi kim verir (32-ci ayəә)? Bu çörəәk dünyaya nəә 
verir?

Bu parçanın məәzmununa diqqəәt yetirin:
6-cı fəәslin birinci hissəәsindəә İsa 5000 insanı yedirtməәk üçün çörəәk 
vəә balığı çoxaltdı. Beləә heyrəәtli möcüzəәdəәn sonra İsa oranı təәrk 
etdi, amma insanlar Onu axtarırdılar.

Məәdəәniyyəәtəә  aid qeyd: Musa İsrail xalqının Misirin əәsarəәtindəәn 
çıxıb Kəәnan torpağın agetməәsinəә rəәhbəәrlik edəәndəә onlar 40 il 
səәhrada qaldılar. Bu vaxtlarda Allah onların qidalanması üçün 
möcüzəәli şəәkildəә səәmadan çörəәk (“manna” adlanan) təәmin etmişdi 
(Çıxış 16:4).
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5. Sonra insanlar beləә çörəәkdəәn istəәyirləәr ki, onlara verilsin. İsa 35-ci 
ayəәdəә bu çörəәyin nəә olmasını aydın söyləәyir. Səәmadan olan çörəәk 
nəәdir?

6. 41-59-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın dedikləәrinəә görəә onların 
atalarının səәhrada yediyi çörəәkləә həәyat çörəәyi arasında hansı fəәrq var?
51-ci ayəәdəә O bu həәyat çörəәyini necəә təәsvir edir? O bunun nəә 
olduğunu deyir?
İnsanlar eləә bilirdiləәr ki, O sözün əәsl məәnasında danışır. Məәn vəә sizin 
verəә biləәcəәyiniz sualı onlar da verdiləәr: “Bu Adam yeməәk üçün Öz 
əәtini bizəә necəә verəә biləәr?” (52-ci ayəә)

7. 53-59-cu ayəәləәrəә bir daha nəәzəәr yetirin. “Həәyat” vəә ya “yaşamaq” 
sözləәrinəә neçəә dəәfəә rast gəәlirsiniz? Bu sözləәri istifadəә edəәn həәr 
cümləәni oxuyun. İsa vacib bir həәqiqəәti müxtəәlif yollarla bir neçəә dəәfəә 
təәkrar edir. Onun dediyinəә görəә əәsl həәyat haradan gəәlir?

8. İsa bu ayəәləәrdəә bəәzi çəәtin məәsəәləәrəә toxunur. O “Məәnim əәtim əәsl 
yeməәkdir vəә məәnim qanım əәsl içkidir” deməәkləә nəәyi nəәzəәrdəә tutur? 
O nəә üçün “...Məәndəәn yeyəәn dəә Məәnim sayəәmdəә yaşayacaq” 
söyləәyir? (Qeyd: bu suallar haqda düşünməәk üçün bir neçəә dəәqiqəә 
vaxt ayırın. Sonra isəә əәgəәr cavablarınızdan əәmin deyilsinizsəә, dəәrsəә 
davam edin. Bu sözləәri 11-ci bəәnd anlamağa köməәk edəәcəәkdir.)

9. 60-65-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 
61 vəә 62-ci ayəәləәrdəә İsa insanlara deyir ki, Onun əәvvəәlləәr olduğu yerəә 
qalxdığını görsəәləәr daha da narahat olacaqlar. Sizcəә, İsa əәvvəәlləәr 
harada olub? Bu yəәhudiləәri nəә üçün narahat edəәrdi? Onlar inanmaq 
istəәyirdiləәrmi ki, bu adi bir dülgəәr Allahın Məәsihi ola biləәr?

10. 63-cü ayəәdəә İsa əәvvəәlki ayəәləәrdəә danışdığı çəәtin məәsəәl kimi danışmır, 
artıq O, tam aydın danışmağa başlayır. Onun dediyinəә görəә, həәyat 
haradan gəәlir?

11. İsa bu ayəәdəә aydınlıq gəәtirir, əәgəәr həәtta biz onun əәtini sözün əәsl 
məәnasında yeyəә bilsəәydik vəә Onun qanını içəә bilsəәydik, biz bununla 
heç nəә əәldəә edəә bilməәzdik. Həәyat Ruhdan gəәlir. 63-cü ayəәyəә görəә İsa 
Öz həәyatını vəә Ruhunu onlara görəә verdiyini necəә ifadəә edir?
İsanın əәt vəә qan haqda olan ağır sözləәrini başa düşməәk üçün bu ayəә 
sizəә necəә köməәk edir?
Siz gündəәli olaraq Onun həәyat verəәn sözləәri iləә “qidalanırsınızmı”?

12. 66-68-ci ayəәləәri yenidəәn oxuyun. İsanın ağır sözləәrinəә çox insanlar 
necəә cavab verdiləәr?
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Bəәzi insanlar İsanın ardınca getməәyi dayandırandan sonra O Öz 
şagirdləәrindəәn nəә soruşdu? İsaya Peterin cavabı nəә oldu (68-ci ayəә)?

13. Peterin İsaya dediyi sözləәr haqqında danışın. Siz inanırsınızmi ki, 
əәbəәdi həәyat kəәlamlarını yalnız İsada tapmaq olar? Siz dəә iman edir vəә 
bilirsinizmi ki, Allahın Müqəәddəәsi Odur?
ƏӘgəәr siz İsaya iman etmisinizsəә, sizdəә əәminlik varmı ki, Onda əәbəәdi 
həәyata maliksiniz? Beləә gözəәl həәdiyyəә üçün Ona təәşəәkkür etməәyəә vaxt  
ayırın. Vəә Ondan tez-tez ruhani həәyat (məәs. ruhani qidalanma) almağı 
unutmayın.
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45. Rəәbbin Süfrəәsindəә İştirak Etməәkləә 
İsanın Ölümünü Yada Salın

Müzakirəә üçün sual:
Rəәbbin süfrəәsindəә nəәyəә görəә iştirak edirik? 

Giriş:   İsa çarmıxa çəәkilməәzdəәn bir gecəә əәvvəәl həәvariləәri iləә yəәhudiləәrin vacib 
bayramlarından birini qeyd etdi. Həәmin vaxt həәvariləәrinəә ölümünü 
yada salmaq üçün çox sadəә, amma məәnalı bir yol göstəәrdi. Biz onu 
“Rəәbbin Süfrəәsi” adlandırırıq. Gəәlin, birlikdəә İsanın həәmin gecəә 
dedikləәrini vəә etdikləәrini öyrəәnəәk. Eləәcəә dəә iki min il sonra imanlılar 
iləә birlikdəә qeyd etdiyimiz Rəәbbin süfrəәsinin bizim üçün nəә məәna 
daşıdığı barəәdəә düşünəәk. 

Luka 22:1-23-ü oxuyun. 
1. 1-6-cı ayəәləәri yenidəәn oxuyun. 2-ci ayəәdəә yəәhudi rəәhbəәrləәr İsaya nəә 

etməәk istəәyirdiləәr? Şeytan onların niyyəәtləәrinəә yardım etməәk üçün 
Yəәhudadan necəә istifadəә etdi (3-6-cı ayəәləәr)?

2. 7-8-ci ayəәləәri oxuyun vəә həәm dəә 1-ci ayəәyəә baxın. Yaxınlaşan yəәhudi 
bayramının iki adı nəә idi?  

Bu bayramlar haqqında daha əәtraflı öyrəәnməәk üçün siz Qanunun 
Təәkrarı 16:1-8-dəә qısa məәlumatı vəә ya Çıxış 12-ci fəәsildəә isəә bütün 
hadisəә barəәdəә oxuya biləәrsiniz. Mayasız Çörəәk bayramı yeddi gün 
olurdu. Bayramın birinci günündəә Pasxa qeyd olunurdu. 

Məәdəәniyyəәtləә əәlaqəәdar qeyd: 
İsa yer üzünəә gəәlməәzdəәn təәxminəәn 1500 il əәvvəәl İsrail xalqı 
Misirdəә əәsarəәtdəә idi. Onlar əәsarəәtdəәn çıxdıqları gündəәn əәvvəәlki 
gecəә Allah həәr bir Misir ailəәsinəә dəәhşəәtli cəәza göndəәrdi. 
İnsanların vəә heyvanların ilk doğulan balası Allahın məәləәyi 
təәrəәfindəәn öldürüldü. Bu cəәza nəәhayəәt, Firona (Misir padşahı) 
təәsir etdi vəә o, İsrail xalqını buraxdı. Cəәzadan yəәhudiləәri qorumaq 
üçün Allah əәmr etdi ki, həәr bir İsrail ailəәsi quzu kəәssin vəә 
evləәrinin qapısının kəәnarına qanını çəәksin. Ölüm məәləәyi qanı 
görəәndəә həәmin evdəәn yan keçirdi vəә heç kim ölmürdü.  
Allah eləәcəә dəә əәmr etdi ki, israilliləәr mayasız çörəәk bişirsinləәr ki, 
Misirdəәn çıxıb gedəәndəә özləәri iləә götürsünləәr. Bu ona görəә idi ki, 
onlar mayanın acımasını gözləәyəә bilməәzdiləәr. Həәr il yəәhudi xalqı 
bu bayramları qeyd etməәli idi ki, Allahın onları Misir torpağından 
necəә xilas etdiyini yada salsınlar. 
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3. Pasxa çox-çox illəәr sonra baş vermiş İsanın ölümünü necəә təәsvir edir? 
Sizcəә İsanın Pasxanın qeyd edildiyi vaxt ölməәsi əәhəәmiyyəәtli idi? Bunu 
izah edin. (Yəәhya 1:29-da vəәftizçi Yəәhya İsanı kim adlandırdı?)

4. 7-13-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Pasxa bayramı haqqında bildiyiniz 
məәlumatlara əәsasəәn həәvariləәr hazırlaşmaq üçün hansı işləәri 
görmüşdüləәr? 

5. 14-cü ayəәyəә əәsasəәn süfrəә başında İsa iləә kimləәr oturmuşdu? (Matta 
26:20-dəә dəәqiq deyilir ki, Onun iləә kimləәr oturmuşdu.) 
15-ci ayəәdəә İsanın bu vaxt barəәdəә dedikləәrinəә diqqəәt yetirin. Bu 
səәhnəәni fikrinizdəә canlandırmağa çalışın. Bu vaxt İsa vəә həәvariləәri 
üçün necəә şəәxsi vəә əәhəәmiyyəәtli vaxt ola biləәrdi? 

6. 17-18-ci ayəәləәri oxuyun. İsanın ölümü vəә dirilməәsi iləә Allahın 
Padşahlığı necəә gəәldi? 

7. 19-cu ayəәni oxuyun. İsanın bu ayəәdəә olan bütün həәrəәkəәtləәri vəә sözləәri 
vacibdir. İsa çörəәkləә hansı üç həәrəәkəәti etdi? İsa çörəәyi böləәndəә vəә 
həәvariləәrinəә verəәndəә Onun bəәdəәninəә nəә olacağını necəә təәsvir edirdi? 
O çörəәyin nəә oldugunu deyir?  İsa Öz bəәdəәnini necəә təәsvir etdi? 

8. 20-ci ayəәni oxumaq vəә onun üzəәrindəә düşünməәk üçün bir neçəә dəәqiqəә 
vaxt ayırın.  İsa şəәrab kasasının nəә olduğunu söyləәdi? Onun qanında 
olan bu “yeni əәhd” nəәdir?
İbraniləәrəә 9:13-15-i oxuyun. Təәkəәləәrin vəә buğaların qanının 
insanların üzəәrinəә səәpilməәsi nəә məәqsəәdi daşıyırdı (köhnəә əәhdin təәləәb 
etdiyi kimi: 13-cü ayəә)? Məәsihin ölümü bizim üçün nəә məәqsəәd 
daşıyırdı (yeni əәhd: 14-cü ayəә)? 

9. Biz nəәyəә görəә çörəәkdəәn yeməәliyik vəә şəәrabdan içməәliyik (Luka 22:19-
cu ayəә)? 

10. İsa bizim nəәyi xatırlamağımızı istəәyir? (19-cu ayəәyəә, eləәcəә dəә 
1 Korinfliləәrəә 11:26-cı ayəәyəә baxın.)
Rəәbbin ölümünü xatırlamaq nəәyəә görəә beləә vacibdir? Onun bəәdəәninin 
bizim üçün qırıldığını vəә Onun qanının bizim üçün axdığını 
xatırlamaq nəәyəә görəә vacibdir? 
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Qeyd: Yalnız Məәsihin ölümü vasitəәsiləә günahlarımız bağışlanır vəә 
Ata Allah iləә düzgün ünsiyyəәt  əәldəә edəә bilirik. Bu yeganəә əәn vacib 
həәqiqəәtdir ki, İsanın davamçılarını başqa dinləәrin davamçılarından 
fəәrqləәndirir.



11. Rəәbbin süfrəәsini qrup halında qəәbul etməәk üçün indi yaxşı vaxtdır. 
Hazırlaşarkəәn Luka 22:14-20-ni yenidəәn oxuyun. İsa əәmr etdiyi kimi 
Onun sizin üçün böyük sevgisinəә görəә ölüməә getməәsini xatırlayın. 
Allahın qurbanı vəә Məәsihdəә olan yeni həәyatınız üçün Ona 
minnəәtdarlığınızı bildirin. Heç vaxt Rəәbbin süfrəәsinin sizin üçün 
məәnasız bir ritual (adəәt) olmasına imkan verməәyin! 
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İsanın Pasxa bayramı günündəә yuxarı otaqda başladığı bu adəәt 
bütün İsanın davamçıları təәrəәfindəәn tanınmışdı. İki min ildir ki, 
imanlılar bir yerəә yığılıb Onun bu əәmrini  yerinəә yetirəәrəәk, çörəәk 
vəә şəәrab (şirəә) qəәbul edirləәr. Bunu etməәkləә onlar, İsanın qurbanı 
vasitəәsiləә, günahlarının bağışlanması həәqiqəәtini bir daha 
xatırlayırlar. Yeni əәhdəә imanla onlara yönəәldilmiş Şeytanın 
iddihamları susdurulur. Onların imanı gücləәnir vəә xilas sevinci 
yeniləәnir.



46. Rəәbbin Süfrəәsindəә İştirak Edəәndəә 
Öz Ürəәkləәrinizi Yoxlayın

Müzakirəә üçün sual: 
Bir qrupda Rəәbbin Süfrəәsini qəәbul edəәndəә ediləәn şeyləәrdəәn sizin üçün 
hansıları daha çox məәna kəәsb edir? (Məәsəәləәn, onu bir-birinizəә 
ötürməәk, birgəә iştirak etdiyinizəә görəә bir-biriniz üçün dua etməәk, 
qəәbul etməәzdəәn əәvvəәl sakit vaxt keçirməәk vəә s.)

1 Korinfliləәrəә 11:17-34-ü oxuyun.
1. 18-ci ayəәni yenidəәn oxuyun. Paul Korinfdəәki toplantıları haqda nəә 

dedi?
2. O onların Rəәbbin Süfrəәsini qəәbul edəәrkəәn nəәyin yaxşı olmadığını 

deyirdi (20-22-ci ayəәləәr)? Onların qəәbul etdiyi həәqiqəәtəәn Rəәbbin 
Süfrəәsi idi? Onlar nəә edirdiləәr ki, bir-birinəә məәhəәbbəәt vəә şəәfqəәt 
nümunəәsi olmurdular?

3. 23-cü ayəәni oxuyun. Paulun dediyinəә görəә Rəәbbin Süfrəәsi haradan 
gəәlir? Rəәb İsa Öz şagirdləәrinəә Onun ölümünü xatırlamaları üçün ilk 
dəәfəә bunu nəә vaxt təәqdim etmişdi?

4. 24-25-ci ayəәləәrəә yenidəәn baxın. İsa nəәyi çörəәk adlandırdı? O nəәyi 
şəәrab dolu kasa adlandırdı?
Onlar çörəәk vəә şəәrabı qəәbul edəәndəә 26-cı ayəәyəә görəә nəәyi bəәyan 
edirdiləәr? Onlar kimi xatırlayırdılar?

5. 17-22-ci ayəәləәrdəә biz Korinfdəәki Məәsihçi cəәmiyyəәtinin pis 
davranışlarını görürük. Daha sonra 23-26-cı ayəәləәrdəә İsanın satıldığı 
gecəә Atasına itaəәtkarlıq göstəәrməәsinəә diqqəәt yetirin. Bu Paulun sonra 
dediyini anlamağımıza köməәk edir.
27-34-cü ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Sizcəә, Rəәbbin Süfrəәsini layiq 
olmayan təәrzdəә qəәbul etməәk haqda danışanda Paul nəәyi nəәzəәrdəә 
tuturdu?

6. 29-cu ayəәdəә “Rəәbbin bəәdəәnini dəәrk etməәmiş” ifadəәsini deyəәndəә o 
nəәyi nəәzəәrdəә tutur? Rəәbbin Süfrəәsi zamanı Korinfdəәki İsanın 
Cəәmiyyəәtinin davranışı Rəәbbin bəәdəәnini necəә dəәrk etməәmişdi? İsa 
satıldığı gecəә göstəәrdiyi itaəәtkarlıq davranışını onlar da 
göstəәrirdiləәrmi?

7. Paulun dediyinəә görəә (28-31-ci ayəәləәr), özümüzü yoxlamaq 
yaxşıdırmı? Bu parçaya görəә biz özümüzü düzgün dəәrk edəәndəә nəә baş 
verir (31-ci ayəә)? 
Bəәs Rəәbb bizi mühakiməә edəәndəә nəә baş verir (32-ci ayəә)?
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ƏӘgəәr ürəәkləәrimizdəә sevginin olmamasını vəә ya digəәr günahlı 
davranışları görürüksəә nəә etməәliyik? (1 Yəәhya 1:9-cu ayəәni açıb 
oxuyun.)

8. 33 vəә 34-cü ayəәləәrdəә Paulun ümumiləәşdirici sözləәrini yenidəәn oxuyun. 
Məәsihin həәmin cəәmiyyəәtindəә onları hansı davranışa həәvəәsləәndirməәyəә 
çalışırdı?

9. Rəәbbin Süfrəәsindəә iştirak edəәndəә öz düşüncəәləәrinizdəә diqqəәtinizi nəәyəә 
yönəәltməәlisiniz?

10. Diqqəәt yetirin, oxuduğumuz bu parçada Paul nəә Rəәbbin Süfrəәsinin 
NECƏӘ edilməәsi, nəә dəә onu KİMİN verməәsi haqda heç nəә demir. 
Amma onu qəәbul edəәndəә ürəәkləәrimizin münasibəәtinin necəә olması 
haqda danışır. Rəәbbin Süfrəәsini bundan sonra yeni münasibəәtləә, Onun 
sizləәr üçün etdiyi həәr şeyi vəә “Məәsihin Bəәdəәnini dəәrk edəәrəәk” qəәbul 
edəәcəәksinizmi? 
Rəәbbin Süfrəәsini qəәbul etməәzdəәn əәvvəәl öz ürəәkləәrinizi yoxlamaq, 
hansısa günahınızı Rəәbbəә etiraf etməәk vəә Onun təәmizləәməәsini almaq 
üçün vaxt ayırın. Sonra isəә itaəәtkarlıq göstəәrəәrəәk, sizəә görəә qurban 
verməәsi üçün şükür edəәrəәk Məәsihin bəәdəәnini vəә qanını qəәbul edin.
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“...sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi 
onlara öyrədin.”   

Matta 28:20
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GEDİN VƏӘ ŞAGİRDLƏӘR EDİN

...Ardımca gəәlin, Məәn sizi eləә balıqçı edəәcəәyəәm ki, insan tutacaqsınız. 
(İsa Peter vəә Andreyəә dedi, Mark 1:17)

Səәnsəә, ey oğlum, Məәsih İsada olan lütfləә gücləәn. Bir çox şahidləәrin 
önündəә məәndəәn eşitdiyin sözləәri başqalarına da öyrəәtməәyəә qadir olan sadiq 

adamlara həәvaləә et. (Paulun Timoteyəә məәktubu, 2 Timotey 2:1, 2)

Bu barəәdəә düşünün: İsa Öz xidməәtini 12 nəәfəәrin Ondan öyrəәnməәsi, Ona 
inanması vəә Ona tabe olması iləә başladı. Bu gün dünyanın bütün ölkəәləәrindəә 
İsanın ardıcılları vardır. Allahın Padşahlığı 2,000 il daha böyümüşdür, çünki 
İsanın şagirdləәri daha çox şagirdləәr yetişdirmişləәr!
İndi 21-ci əәsrdir. İndi bizim şagirdləәr yetişdirməәk dövrümüzdür. 

Milyonlarla insanın həәyatverəәn müjdəәni eşitməәyəә ehtiyacı vardır. Onlar İsanın 
dünyanın günahı üçün öldüyünü vəә ölüləәrdəәn dirildiyini eşitməәlidirləәr! Onlara 
öyrəәdilməәlidir ki, İsa Məәsih bizim əәbəәdi xilasımızın ümididir. Onlar İsanın 
əәmrləәrini öyrəәnməәlidirləәr.

Bu dəәrsləәr sizəә İsanın yolunu izləәyəәn şagirdləәr yetişdirməәyi öyrəәnməәyəә 
yardım edəәcəәkdir.
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47. Gedin Vəә Bütün Milləәtləәri Şagird Edin

Müzakirəә üçün sual: 
Sizin fikrinizcəә, İsanın şagirdləәri “supermen” kimi qəәhrəәman idiləәr, 
yoxsa bizim kimi adi insan? İsanın ardınca tam getməәk üçün nəә cür 
qorxularınız var? 

Mark 1:14-20-ni oxuyun. 
1. İsa Özünün ilk şagirdləәrini çağırmaq üçün haraya getdi (16-cı ayəә)? 

Onların səәnəәtləәri nəә idi? Onlar dini rəәhbəәr kimi hazırlanmışdılar? 
2. Onlara ardınca getməәləәrini deyəәndəәn sonra, İsa onlardan nəә 

hazırlayacağını dedi (17-ci ayəә)? 
Aşağıdakılar oxumazdan əәvvəәl, İsanın yerdəә olduğu müddəәtdəә necəә 
“insan tutduğu” barəәdəә müzakirəә edin. 

Matta 28:16-20-ni oxuyun. 
3. Bu hadisəә İsanın çarmıxa çəәkilməәsindəәn vəә ölüləәrdəәn dirilməәsindəәn 

sonra, göyləәrəә gedəәn əәrəәfəәdəә baş verdi. 
İsa onlara Ona nəәyin verildiyini dedi (18-ci ayəә)? İsanın səәlahiyyəәti 
sizin üçün nəә deməәkdir? Bu sizdəә necəә əәminlik yaradır? 

4. 19-cu ayəәdəә İsa şagirdləәrinəә harasa getməәyi dedi. Onlar haraya 
getməәli idiləәr vəә nəә etməәli idiləәr? 
Onlar insanları kimin adı iləә vəәftiz etməәli idiləәr? 

5. 20-ci ayəәyəә yaxşı baxın. Biz insanları şagird edəәndəә, biz onlara nəәyi 
öyrəәtməәliyik? 

Balıq əәvəәzinəә  şagirdləәr “insan tutan” olmağı  İsadan necəә 
öyrəәndiləәr? Bunu yadda saxlamaq çox mühümdür ki, şagirdləәr dini 
rəәhbəәrləәr kimi təәlim almasalar da, onlar  üç il İsa iləә səәyahəәt etdikcəә, 
İsa onları öyrəәtmişdir. Onlar İsanın Allahın Padşahlığı barəәdəә 
öyrəәtdiyini eşitmişdiləәr. Onlar İsanın şəәfa möcüzəәləәri etdiyini vəә 
insanları Şeytanın hakimiyyəәtindəәn azad etdiyini görmüşdüləәr. Onlar 
İsanın özləәrini guya Allahın ardınca gedəәn kimi göstəәrəәn dindar 
ikiüzlüləәrəә qarşı durduğunu görmüşdüləәr. Onlar Onun Allahın 
məәrhəәməәtindəәn danışaraq vəә onları tövbəәyəә vəә yeni həәyata çağıraraq 
onlara olan şəәfqəәtini görmüşdüləәr. Vəә üç il əәrzindəә, O şagirdləәrini 
İsraildəәki əәtraf kəәndləәrəә göndəәrdi ki, onlar da eyni işləәri görsünləәr. 
İsa yer üzünü təәrk edəәndəә, şagirdləәr insan tutanlar olmağı 
öyrəәnmişdiləәr. 
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ƏӘgəәr kimsəә həәr həәftəә imanlı cəәmiyyəәtinəә gedirsəә, amma İsanın 
təәliminəә itaəәt etmirsəә, siz o şəәxsi İsanın şagirdi adlandırardınızmı? 
Bu Müqəәddəәs Kitab dəәrsləәrinin məәqsəәdi bizəә İsa Məәsihin ardınca necəә 
getməәyi öyrəәtməәkdir. O Yəәhya 14:15-dəә deyib, “ƏӘgəәr Məәni 
sevirsinizsəә, əәmrləәriməә riayəәt edəәcəәksiniz.” İndi özün barəәdəә 
düşünün. İsanın şagirdi olacağını düşünürsünüz? 

6. İsanın şagirdi olmağın bir hissəәsi dəә başqalarını Onun şagirdi olmağa 
öyrəәtməәkdir. Başqa sözləә desəәk, biz “insan tutanlarıyıq”. Biz Peterin 
vəә Yəәhyanın öyrəәndiyi işi etməәyi davam etdiririk. 2000 il İsanın 
şagirdləәri başqalarına xilas üçün İsaya etibar etməәləәrini öyrəәdibləәr. 
Onlar həәmçinin insanlara Onun gözəәl təәlimləәrinəә itaəәt etməәyi dəә 
öyrəәdibləәr. Xoş-Xəәbəәr bu yolla bütün dünyaya yayılıbdır. Bu sizəә vəә 
məәnəә dəә gəәlib çatıbdır, çünki insanlar İsanın onlara dediyi nəә etməәk 
lazım olduğunu edibləәr. 
Başqalarına İsanın ardınca getməәyi öyrəәtməәyəә başlamısınızmı? 
Dostlarınız, ailəәniz, yaxud yeni tanışlarınız barəәdəә fikirləәşin. İsa 
barəәdəә kiməә öyrəәtməәyəә başlaya biləәrsiniz? Bu barəәdəә danışmaq üçün 
indi vaxt ayırın. 
İnsanları şagird edəәndəә, ƏӘhdi-Cəәdid kitabından istifadəә etməәyi 
unutmayın. Həәmçinin, siz bu Müqəәddəәs Kitab dəәrslikləәrindəәn dəә 
istifadəә edəә biləәrsiniz. 

7. İsa şagirdləәrini təәrk edəәrkəәn onlara hansı sonuncu vəәdi verdi (20-ci 
ayəә)? Bu vəәd sizəә necəә təәsəәlli vəә cəәsarəәt verir? 
Bu vaxtı Allaha sizəә başqalarına İsanın ardınca getməәyi öyrəәtməәk 
üçün imkan verməәsini dua etməәkləә bitirin. 
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48. Xoş Xəәbəәri Sizəә Yaxın Olan Adamlarla Bölüşün

Müzakirəә üçün sual: 
Sizi ilk dəәfəә kim İsa Məәsihəә təәqdim edib vəә necəә?

Giriş:  Vəәftizçi Yəәhya insanları Məәsihin gəәlişinəә hazırlamaq üçün Allah 
təәrəәfindəәn göndəәrilmişdir. O İsanın xidməәtəә başlamasından qısa 
müddəәt əәvvəәl təәbliğ etməәyəә vəә vəәftiz etməәyəә başladı. Adamlar kütləәvi 
şəәkildəә onun yanına vəәftiz olmağa gəәlirdiləәr vəә bəәziləәri onun şagirdi 
kimi onunla qalırdı. 

Yəәhya 1:29-34-ü oxuyun. 
1. Yəәhya İsanı necəә salamladı (29-cu ayəә)?

34-cü ayəәdəә Yəәhya İsanın kim olduğunu dedi? Yəәhya Onu necəә tanıdı 
(32-33-cü ayləәr)?

İndi 35-51-i oxuyun. 
2. Yəәhyanın iki şagirdi onun İsanı “Allahın Quzusu” adlandırdığını 

eşidəәndəә, onlar nəә etdiləәr (36-37-ci ayəәləәr)?
Yəәhya insanları günahlarından dönməәləәrinəә ona görəә çağırırdı ki, 
çünki Allahın Padşahlığı yaxınlaşırdı. Sizcəә, onun təәbliği bu iki 
şagirdin İsanın ardıcılı olmaq üçün necəә hazırlamışdır? 

3. 37-39-cu ayəәrləәrdəә İsanın iki şagird iləә söhbəәtini oxuyun. 39-cu ayəәdəә 
İsa onlara nəә dəәvəәt etdi? 
Qeyri-imanlı dostlar vəә qohumlar iləә vaxt keçirməәk, sizcəә, nəә qəәdəәr 
vacibdir? ƏӘgəәr biz onları öz evləәrimizəә dəәvəәt etsəәk vəә onlara 
həәyatlarımızı daha yaxından görməәyəә izin versəәk, bu onlara İsanı 
tanımaqda necəә köməәk edəә biləәr? 
İnsanlar sizin həәyatınıza yaxından baxanda İsanı görürləәrmi? 

4. 40-42-ci ayəәləәri oxuyun. Andrey İsanın ardınca getməәyəә qəәrar 
verdikdəәn sonra birinci etdiyi şey nəә idi? 

Qeyd: Bir çox peyğəәmbəәrləәr Məәsihin gəәlişini peyğəәmbəәrlik 
etmişdiləәr. Yəәhudi xalqı yüz illəәrləә Onu gözləәyirdi. Şimon (Peter) 
üçün bu həәyəәcanlı xəәbəәr olmalı idi! Çox insanlar bü gün Məәsihi 
gözləәmirləәr. Amma biz yadda saxlamalıyıq ki, həәr bir kəәsin öz 
günahından azad olmasına böyük ehtiyacı var. Onlar ölü insanlar 
kimi yaşayırlar vəә yalnız İsanın verəә biləәcəәyi həәyata ehtiyacları 
var. 
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Eləә bir ailəә üzvləәri varmı ki, onlara İsanı tanımaqda köməәk edəә 
biləәrsiniz? Bu xoş xəәbəәri bölüşməәkdəәn sizi nəә saxlayır? 

5. 43-46-cı ayəәləәri oxuyun. Filip İsa onu çağırandan dəәrhal sonra nəә etdi 
(45-ci ayəә)? Filip İsanın kim olduğunu dedi? 
Natanael necəә cavab verdi? İsa barəәdəә kiminləәsəә bölüşəәndəә vəә onların 
cavabı neqativ (məәnfi) olanda siz məәyus olursunuzmu? 

6. Filip Natanaeli “gəәl vəә özün gör” deyəә dəәvəәt etdi. Biz dəә həәmçinin 
insanları İsanın kim olduğunu gəәlib görməәkləәrinəә görəә ƏӘhdi-Cəәdiddəәn 
istifadəә edəәrəәk necəә dəәvəәt edəә biləәrik?

7. 47-51-ci ayəәləәri oxuyun. Natanaelin imansızlığını imana nəә dəәyişdi? 
Kiminləәsəә xoş xəәbəәri bölüşəәndəә, İsanın onların həәyatlarına daxil ola 
bilməәsinəә vəә onları dəәyişəә bilməәsinəә həәqiqəәtəәn inanırsınızmı? ƏӘgəәr 
biz effektiv müjdəәçiləәr olmaq istəәyiriksəә, buna inanmaq nəә üçün 
vacibdir?

8. 44-cü ayəәyəә baxın. İsanın dörd şagirdi hansı şəәhəәrdəәn idi? Ailəәləәr, 
yaxud iş yoldaşları iləә birgəә olaraq təәbii qruplaşma iləә müjdəәçilik 
etməәyin üstün cəәhəәtləәri hansılardır? 

9. Markın müjdəәsi 5:1-20-dəә İsa natəәmiz ruh qoşununa tutulmuş insanı 
azad etdi. İsa onu azad edəәndəәn sonra, ona nəә etməәyi tapşırdı? (Mark 
5:18-20-ni oxuyun.)  

10. Bəәzəәn biz müjdəәçilik deyəәndəә, harasa getməәk vəә yad adamlarla nəә isəә 
etməәk kimi fikirləәşirik. Sizin eləә ailəә üzvləәriniz, qonşularınız, yaxud 
dostlarınız varmı ki, onlar iləә heç vaxt xoş xəәbəәri bölüşməәmisiniz? 
Sizi bunu etməәkdəәn nəә saxlayır?
Gəәləәn həәftəә hansısa xüsusi bir adam iləә danışmaq barəәdəә düşünün. 
İndi dua edin vəә Allahdan sizəә cəәsarəәt, müdriklik vəә bu şəәxs iləә İsa 
haqqında bölüşməәk üçün imkan yaratmasını diləәyin. 
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49. Uşaqlara İsanı Sevməәyi Vəә Xidməәt Etməәyi Öyrəәdin

Müzakirəә üçün sual:
Sizcəә uşaqlara hansı yaşda İsa barəәdəә öyrəәtməәk lazımdır? Onlar ruhani 
həәqiqəәtləәri uşaq yaşlarında başa düşəә biləәrləәr, yoxsa onların daha yaşlı 
olmalarını gözləәməәliyik? 

Mark 10:13-16-nı oxuyun.
1. 13-cü ayəәni yenidəәn oxuyun. İnsanlar kiçik uşaqları İsaya gəәtirəәndəә, 

şagirdləәr buna necəә cavab verdiləәr? 
Sizcəә, onlar niyəә bu yolla cavab verirdiləәr? 

2. İsa şagirdləәrin münasibəәti barəәdəә necəә hiss edirdi (14-cü ayəә)? 14-15-
ci ayəәləәrdəәki İsanın sözləәrini onlara oxuyun. İsanın uşaqlara olan 
davranışı şagirdləәrin davranışından necəә fəәrqləәnirdi? 

3. İsa “Allahın Padşahlığı beləәləәrinəә məәxsusdur.” – deyəәndəә nəәyi 
nəәzəәrdəә tuturdu (14 vəә 15-ci ayəәləәr)?
Allahın Padşahlığının bir hissəәsi olmaq istəәyiriksəә, uşaqlardan 
özümüzəә nəәyi öyrəәnib məәnimsəәməәliyik?  

4. Sonra İsa nəә etdi (16-cı ayəә)? O uşaqlara qarşı necəә hiss edirdi?
5. İndi Mark 9:36-37-ni oxuyun. Bu ayəәləәrdəә İsa uşaqlara necəә hörməәt 

göstəәrir?
6. Matta 21:14-17-ni oxuyun. Dini rəәhbəәrləәr məәbəәddəә uşaqların ucadan 

nəә qışqırmaqlarını eşitdiləәr? Onlar bu barəәdəә necəә hiss etdiləәr? 

7. 16-cı ayəәni yenidəәn oxuyun. İsa uşaqları Ona həәmd etməәkdəәn 
saxladımı? Sizcəә, onlar İsaya dedikləәri barəәdəә O necəә hiss etdi? 
Sizcəә, İsaya ibadəәt etməәkdəә uşaqlar da iştirak etməәlidir? Sizin ibadəәt 
vaxtlarınızda onların da payı varmı? 

Qeyd: İsanın doğulmasından yüz illəәr əәvvəәl, peyğəәmbəәrləәr 
Xilaskarın gəәləәcəәyini vəә Onun Davudun nəәslindəәn olacağını 
demişdiləәr. Kimsəә “Davud Oğlu” deyəәndəә, bütün Yəәhudiləәr 
bilirdiləәr ki, bu Allahın göndəәrəәcəәyi Məәsih, yaxud Xilaskar 
haqqındadır. Dini rəәhbəәrləәr inanmırdılar ki, İsa, Nazaretdəәn olan 
dülgəәr, Məәsih ola biləәr. Buna görəә dəә, onlar uşaqların Onu 
“Davud Oğlu” adlandırmağına qəәzəәbli idiləәr. Dini rəәhbəәrləәr 
İsanın kim olduğunu dəәrk etməәsəәləәr dəә, uşaqlar bunu dəәrk etdiləәr.
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8. Timotey həәvari Paulun şagirdi idi. Gəәnc bir adam kimi o erkəәn imanlı 
cəәmiyyəәtindəә rəәhbəәr oldu. 
2-ci Timotey 1:5-i oxuyun. Timotey Müqəәddəәs Yazıları kimdəәn 
öyrəәnmişdir? 

9. 2-ci Timotey 3:14-15-i oxuyun. Timotey Allahın yollarını hansı yaşda 
öyrəәnməәyəә başlamışdır? İmanlılar cəәmiyyəәtinin görüşləәrindəә bir 
rəәhbəәr olmağa bu təәlim onu necəә hazırlamışdı?

10. ƏӘgəәr siz valideynsinizsəә, uşaqlarınıza Allahın Sözünü öyrəәtməәk üçün 
nəә edirsiniz? Sizin gündəәlik olaraq evdəә Kəәlamı oxumaq vəә dua etməәk 
üçün vaxt ayırırsınız?
ƏӘgəәr sizin bacınız yaxud qardaşınızın qızı, oğlu varsa, nəәvəәləәriniz, 
yaxud sizəә yaxın olan uşaqlar varsa, Allahın Sözünü onlara öyrəәtməәk 
üçün yollar axtarırsınızmı?

11. Sizin toplantılarınızda uşaqlara yer verilirmi yoxsa, valideynləәr eləә 
hiss edirləәr ki, uşaqlarını gəәtirməәməәlidirləәr? Siz görüşəәndəә uşaqlara 
Allahın Sözünü öyrəәdirləәr, yoxsa oynamaq üçün onları başqa otağa 
yollayırlar? Uşaqlara Allah barəәdəә öyrəәnməәyəә köməәk etməәk üçün siz 
nəә edirsiniz? Onları İsa etdiyi kimi qəәbul edirsiniz vəә xeyir-dua 
verirsiniz, yoxsa siz dəә şagirdləәrin olduğu kimi qıcıqlanırsınız? 
Tanıdığınız uşaqlara görəә dua etməәk üçün vaxt ayırın. Onların İsaya 
sevgi iləә necəә böyüməәləәrinəә yardım etməәləәri üçün Allahdan sizəә 
ideyalar verməәsini istəәyin. 
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50. Allahın Padşahlığını Cəәsarəәtləә Vəәz Edin 
Vəә İsanın Möcüzəәləәr Edəәcəәyinəә İnanın

Müzakirəә üçün sual: 
Allahın ruhani vəә ya fiziki ehtiyacları olan insanlara sevgisini vəә 
məәrhəәməәtini möcüzəәləәr bizəә necəә göstəәrir?  

Giriş:   İsa yer üzündəә Öz xidməәtinəә başlayanda O, on iki həәvari seçdi. 
Həәvariləәr Onunla birlikdəә səәyahəәt edirdiləәr, eləәcəә dəә Onun təәlimləәrini 
vəә yollarını öyrəәnirdiləәr. İsa Atanın yanına qayıdandan sonra onlar 
Xoş Xəәbəәri dünyanın həәr bir yerinəә yaymaqla Onun işini davam 
etdirdiləәr. Bu işdəә onlara bir çoxları qoşulurdu. O, on iki həәvarisini 
seçəәndəәn az sonra onları Yəәhudanın şəәhəәrləәrinəә vəә kəәndləәrinəә 
göndəәrdi. 

 Gəәlin, İsa həәvariləәrini göndəәrəәrkəәn onlara verdiyi təәlimləәrəә nəәzəәr 
salaq. 

Matta 10:7-8-i oxuyun. 
1. 7-ci ayəәyəә əәsasəәn onlar nəәyi vəәz etməәli idiləәr? Sizcəә, bunun məәnası nəә 

idi? 
İsanın gəәlişi Səәmavi Padşahlığı (Allahın Padşahlığı da adlanır) yer 
üzünəә necəә gəәtirdi? 

2. 8-ci ayəәdəә İsa onlara başqa nəә etməәyi söyləәdi? Bu möcüzəәləәr insanlara 
Allahın Padşahlığının yaxınlaşdığını necəә göstəәrirdi? Təәsəәvvür edin 
ki, bu şeyləәr ümidsiz vəәziyyəәtləәrdəә insanlara necəә ümid bəәxş edirdi. 
Bu möcüzəәləәr İsanın sadəәcəә başqa bir dini müəәllim olmadığını necəә 
göstəәrirdi? Bu gün möcüzəәləәr imansızlara İsanın əәsrləәr boyu olan həәr 
bir dini rəәhbəәrdəәn fəәrqli olduğunu necəә göstəәrir? 

3. Həәvariləәrin İşləәri 3:1-10-u oxuyun. Peter vəә Yəәhya hara gedirdiləәr? 
Şikəәst diləәnçinin başına gəәləәnləәri təәsvir edin (2-8-ci ayəәləәr).

4. 9-10-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Məәbəәddəә olan izdiham şikəәst kişinin 
sağaldığını görəәndəә buna nəә cür reaksiya verdi?

Qeyd: İsanın yer üzündəә üç il xidməәti zamanı O, bir çox 
möcüzəәləәr göstəәrdi. Çox vaxt O, xəәstəә insanlardan ibarəәt  olan 
böyük bir izdihama şəәfa vermişdi. O, minləәrləә insanı yedizdirməәk 
üçün yeməәyi artırmışdı. O, həәtta ölüləәri diriltmişdi. İsa göyləәrəә 
qalxdıqdan sonra həәvariləәri Onun adı iləә bir çox möcüzəәləәr 
törəәtməәkdəә davam etdiləәr.
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5. Peter heyrəәtəә gəәlmiş izdihamı görəәndəә onlara vəәz etməәyəә başladı. 
11-26-cı ayəәləәrdəә Peterin izdihama etdiyi vəәzi oxuyun. 
16-ci ayəәni oxuyun. Peter şikəәst kişinin necəә şəәfa tapdığını söyləәdi?  

6. Bu möcüzəә Peterin vəәzini eşitməәk üçün insanların ürəәyini necəә açdı?
Həәvariləәrin İşləәri 4:4-ü oxuyun. Həәmin gün Peterin vəәzinəә nəә qəәdəәr 
insan iman etdi? 

Dini rəәhbəәrləәr Peter vəә Yəәhyanı İsanın adı iləә vəәz etməәsini 
xoşlamadılar. Onlar Peter vəә Yəәhyanı həәbs edib zindana saldılar. 
Onları cəәzalandırmaq istəәyirdiləәr, amma bilmirdiləәr ki, nəә etsinləәr. 
Yerusəәlimdəә olan həәr bir kəәs bilirdi ki, onlar vasitəәsiləә böyük möcüzəә 
baş verib. Ona görəә dəә dini rəәhbəәrləәr Peter vəә Yəәhyaya həәdəә-qorxu 
gəәləәrəәk, bir daha İsanın adı iləә danışmamağı əәmr etdiləәr. Amma onlar 
qorxmadılar. 

7. Onların etdikləәri duaları 4:23-30-cu ayəәləәrdəә oxuyun. 
29-30-cu ayəәləәri yenidəәn oxuyun. Həәvariləәr Allahdan nəә xahiş 
etmişdiləәr ki, onlardan istifadəә edəәrəәk İsanın adı iləә etsin? Onların 
xahiş etdikləәri şeyləәri sayın. Allahdan tez-tez xahiş edirsinizmi ki, 
sizdəәn istifadəә edəәrəәk Öz izzəәti üçün bu şeyləәri həәyata keçirsin. 

8. İndi 31-ci ayəәni oxuyun. Allah onların dualarına necəә cavab verdi?
Allahın həәmin duaya necəә cavab verdiyi haqda daha əәtraflı öyrəәnməәk 
üçün aşağıdakıları oxuyun: 
Həәvariləәrin İşləәri 5:12-16 Həәvariləәrin İşləәri 8:4-7

9. Öz həәyatınız barəәdəә düşünün. Allahın Kəәlamını danışmaq üçün daha 
cəәsarəәtli olmağı arzu edirsinizmi? Vəәz etdiyiniz Kəәlamın həәqiqəәtini vəә 
gücünü göstəәrməәk üçün möcüzəәləәrin baş verməәsini istəәyirsinizmi? Siz 
istəәyirsinizmi ki, Allah başqalarına həәm ruhani, həәm dəә fiziki şəәfa 
gəәtirməәk üçün SİZDƏӘN istifadəә etsin.  
Siz dəә həәmçinin Həәvariləәrin İşləәri 4:29-30-da olan həәvariləәrin duasını 
edəә biləәrsiniz. Onları gücləәndirəәn həәmin Müqəәddəәs Ruh əәtrafınızda 
olanlara Allahın Padşahlığını gəәtirməәk üçün sizi dəә həәr gün doldura vəә 
gücləәndirəә biləәr. İndi siz Ondan bunu xahiş edəәrsinizmi? 

Qeyd: Həәvariləәrin İşləәri 2-ci fəәsildəә  deyilir ki, qısa müddəәtdəәn 
əәvvəәl üç min insan iman etdi. İndi bütünlükdəә iman edəәn beş min 
insan var idi. Bu o deməәk idi ki, bu dəәfəә daha iki min insan iman 
etmişdi. Qadınlar vəә uşaqlar adəәtəәn sayılmırdı, ona görəә dəә iman 
edəәn insanların ümumi sayı yəәqin ki, daha çox idi.
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Mündəәricat
Giriş
Müqəәddəәs Kitab Dəәrsləәrinin Prinsipləәri vəә Rəәhbəәrləәr üçün Qaydalar
I. İsanin Ardıcılının Ürəyi  

1. Həәqiqi Xoşbəәxtliyin Yolunu Aşkar Edin – 1-ci hissəә 
2. Həәqiqi Xoşbəәxtliyin Yolunu Aşkar Edin – 2-ci hissəә

II. Tövbə Və İman Edin
3. Öz Salehliyinizəә Güvəәnməәyin 
4. Sizin Günahlarınız Üçün İsanın Ölməәsinəә İnanın – 1-ci hissəә
5. Sizin Günahlarınız Üçün İsanın Ölməәsinəә İnanın – 2-ci hissəә
6. İsanın Dirilməәsinəә İnanın vəә ƏӘbəәdi Həәyatı ƏӘldəә Edin
7. Məәsihin Nəәyəә Görəә Ölməәli Olduğunu Anlayın vəә Ona İman 

Edin
8. Allahın Ruhundan Doğulun
9. Yaxşı vəә Nəәcib Ürəәkləә Kəәlamı Qəәbul Edin 
10. Tövbəә Edin vəә Götürdüyünüzü Geri Qaytarın
11. Ataya Hörməәt Etdiyiniz Kimi Oğula da Hörməәt Edin

 – 1-ci hissəә
12. Ataya Hörməәt Etdiyiniz Kimi Oğula da Hörməәt Edin 

– 2-ci hissəә
III. Vəftiz Olun  

13. Su iləә Vəәftiz Olun vəә Yeni Həәyatı Yaşayın – 1-ci hissəә
14. Su iləә Vəәftiz Olun vəә Yeni Həәyatı Yaşayın – 2-ci hissəә 
15. Müqəәddəәs Ruhla Dolu Olun – 1-ci hissəә
16. Müqəәddəәs Ruhla Dolu Olun – 2-ci hissəә
17. Müqəәddəәs Ruhu Köməәkçiniz Kimi Qəәbul Edin

IV. Sevin
18. Qonşunuzu Özünüz Kimi Sevin 
19. Bir-birinizi Sevin vəә Bir Olun
20. Bir-birinizi Ürəәkdəәn Bağışlayın
21. İtaəәtkar Xidməәt Vasitəәsiləә Bir-birinizi Sevin
22. Düşməәnləәrinizi Sevin

V. Dua Edin
23. İkiüzlüləәr vəә Bütpəәrəәstləәr Kimi Dua Etməәyin
24. Siz Beləә Dua Edin
25. Daim Dua Edin vəә Ruhdan Düşməәyin
26. Allahı Tanımaq Üçün Vaxt Ayırın
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27. İman Adamı Olun 
VI. Verin

28. Verəәrkəәn, Səәxavəәtli Dul Qadını Yada Salın
29. Allahı Sevin, Pulu Deyil
30. Özünüz Üçün Göyləәrdəә Xəәzinəә Toplayın

VII. Allaha Təmiz Ürəklə Xidmət Edin
31. Ürəәkdəә Təәmiz Olun 
32. Fariseyləәrin Mayasından Ehtiyatlı Olun
33. Öz Çarmıxınızı Götürüb İsanın Ardınca Gəәlin -

Isanın Ardıcılı Olmağın Nəәyin Bahasına Başa Gəәləәcəәyini 
Düşünün

34. Ataya Ruhda vəә Həәqiqəәtdəә İbadəәt Edin
35. Nikaha Hörməәt Edin vəә Onu Qoruyun - 

İsa Naminəә Subay Olmağı Seçəәnləәrəә Hörməәtləә Yanaşın
36. Allahın Kəәlamı iləә Günaha Sövq Olunmaya Qalib Gəәlin
37. Günaha Qalib Gəәlməәkdəә Sevgi iləә Bir-birinizəә Yardım Edin
38. Qoy Sizin Nurunuz İnsanlar Qarşısında Parlasın

VIII. Bəhrəli Və İsanın Gəlişinə Hazir Olun 
39. İsada Qalın vəә Çoxlu Bəәhrəә Verin
40. İstedadınızdan İstifadəә Edin
41. Ehtiyac İçindəә Olan İnsanlara Köməәk Etməәkləә İsaya Xidməәt 

Edin
42. İsanın İkinci Gəәlişi Üçün Hazır Olun – 1-ci hissəә
43. İsanın İkinci Gəәlişi Üçün Hazır Olun – 2-ci hissəә

IX. Rəbbin Süfrəsini Qəbul Edib Onun Ölümünü Xatirlayın 
44. Həәyat Çörəәyindəәn Yeyin vəә ƏӘbəәdi Yaşayın
45. Rəәbbin Süfrəәsindəә İştirak Etməәkləә İsanın Ölümünü Yada Salın
46. Rəәbbin Süfrəәsindəә İştirak Edəәndəә Öz Ürəәkləәrinizi Yoxlayın

X. Gedin Və Şagirdlər Edin
47. Gedin vəә Bütün Milləәtləәri Şagird Edin
48. Xoş Xəәbəәri Sizəә Yaxın Olan Adamlarla Bölüşün
49. Uşaqlara İsanı Sevməәyi vəә Xidməәt Etməәyi Öyrəәdin
50. Allahın Padşahlığını Cəәsarəәtləә Vəәz Edin
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“Yer və göy keçib gedəcək, 
amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.”  

Mark 13:31
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